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Wprowadzenie

Starzejące się społeczeństwa to problem wielu rozwiniętych krajów.
Rosnąca liczba osób w wieku „50+” wymusza na władzach lokalnych
podjęcie nowych działań, ukierunkowanych na tę właśnie grupę wiekową. Każe przyjrzeć się jej potrzebom, ale również podjąć próbę zaangażowania seniorów w tworzenie projektów, które mają w perspektywie ułatwienie im życia, jak również wykorzystanie ich potencjału.
W obliczu starzenia się społeczeństwa państwo staje wobec szeregu
nowych wyzwań – nowych, a więc niełatwych. Z jednej strony muszą
pojawić się działania związane z koniecznością zapewnienia chociażby
odpowiedniej opieki medycznej czy pomocy społecznej dla osób niesamodzielnych, z drugiej należy nauczyć się mądrego wykorzystywania
potencjału pokolenia odchodzącego na emeryturę. Oprócz programów rządowych muszą pojawiać się strategie działań lokalnych, ukierunkowane na osoby starsze, zamieszkujące dane środowisko. Najważniejszą rzeczą na początku każdego programu jest dokonanie analizy,
pozwalającej zróżnicować seniorów. Starzejemy się bowiem w różny
sposób i nasze potrzeby są w związku z tym różne. Z jednej strony
problem starzejącego się społeczeństwa będą musiały brać pod uwagę
wszystkie programy ekonomiczne, z drugiej świadomy i coraz zamożniejszy senior będzie mógł być adresatem wielu kampanii i reklam.
Działania w zakresie polityki społecznej obejmować muszą swoim zakresem status, warunki życiowe, poszerzanie udziału w kulturze i życiu
społecznym czy też możliwość prowadzenia aktywnego życia przez
osoby starsze. Trzeba umieć właściwie informować społeczeństwo,
które będzie traktowało starzejącą się część populacji jako równoprawnych obywateli. Są osoby w wieku produkcyjnym i przedemerytalnym,
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a także w średnim wieku, zagrożone przedwczesnym starzeniem się.
I to wszystko trzeba uwzględniać w proponowanych przez samorządy
programach czy strategiach działań lokalnych.
Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, utworzony w celu
wspierania działań na rzecz osób starszych, upowszechniania dobrych
praktyk partnerskiego działania samorządów, animowania i upowszechniania działalności organizacji seniorskich oraz pracujących
na rzecz osób starszych, doceniając wagę problemu starzejącego się
społeczeństwa podejmował różnorodne działania na rzecz propagowania wiedzy w tym zakresie. Widząc brak narzędzi pozwalających
dookreślić, skonkretyzować, co należy uwzględnić w polityce lokalnej,
gdy chce się ją prowadzić, włączając w nią problemy ludzi starszych,
grupa posłów i senatorów w ramach prac Zespołu chciała dać konkretne narzędzie tym samorządom, które się chcą w sprawę angażować.
Stąd też członkowie Zespołu wielokrotnie w trakcie swoich posiedzeń
oraz na konferencjach odwoływali się do Agendy 22, czyli szerokiego
spektrum pytań pomagających samorządom w planowaniu polityki
lokalnej. 22 obszary, do których odnosi się Agenda, zawierają pytania dotyczące świadomości potrzeb, opieki medycznej, rehabilitacji
i wsparcia finansowego. Są także pytania o dostępność, o edukację,
o gwarancję dochodów, o politykę społeczną, życie rodzinne, o poszanowanie godności, o kulturę, sport, rekreację, religię. Ale także o to,
jak tworzona jest polityka lokalna, czyli o partycypację, o ekonomię,
o koordynację, o organizację, zwłaszcza o współpracę z seniorskimi
organizacjami pozarządowymi. Również o to, czy da się nie uwzględnić polityki seniorskiej na przyszłość? W skali Europy, w skali świata
przyszedł taki moment, że konieczne jest zbudowanie na nowo ładu
w życiu społecznym, wzajemnych relacji, wzajemnych zależności. Samorządy mają tutaj dużo do zrobienia. Bo to właśnie oznacza budowę
samorządu przyjaznego seniorom. Jeśli samorządem jest wspólnota
ludzi na danym terytorium, to będzie ona przyjazna seniorom tylko
wtedy, kiedy kompleksowo wszystkie instytucje, wszystkie organizacje
będą budowały społeczeństwo przyjazne dla wszystkich pokoleń.
W trakcie swojej działalności Zespół był organizatorem wielu
konferencji, poświęconych tematyce starzejącego się społeczeństwa,
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zagrożeń, z jakimi mogą stykać się osoby starsze, popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia. Był też w latach 2010-2014 organizatorem czterech edycji konkursu „Samorząd przyjazny seniorom”:
–– w roku 2010 – „Samorząd przyjazny seniorom – przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób starszych”
–– w roku 2012 – „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”
–– w roku 2013 – „Samorząd przyjazny seniorom – przyjazna przestrzeń publiczna”
–– w roku 2014 – „Samorząd przyjazny seniorom – przyjazna administracja”.
Do współpracy w organizacji konkursu zaproszone zostały związki
samorządowe – Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich,
Związek Gmin Wiejskich, a patronem medialnym kolejnych jego edycji
były pisma „Wspólnota” i „Gmina”.
Wszystkie edycje konkursu skierowane były do samorządów
wszystkich szczebli, realizujących programy i projekty na rzecz osób
starszych. Celem konkursów było :
–– promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych,
–– zebranie informacji o programach realizowanych przez samorządy w zakresie aktywizacji osób starszych, ich integracji w obrębie
wspólnot lokalnych i regionalnych oraz wykorzystania ich potencjału,
–– wyłonienie najlepszych przykładów działań oraz rozpropagowanie
najlepszych praktyk.
Za każdym razem prace konkursowe oceniane były w 3 kategoriach – miasta, powiatu i gminy. Dodatkowymi kryteriami merytorycznymi były:
–– kompleksowość projektowanych lub wdrożonych rozwiązań (zakres instytucji na terenie danego samorządu objętych rozwiązaniem),
–– rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej,
7

–– trwałość zakładanych lub osiągniętych efektów,
–– partnerskie współdziałanie wspólnot lokalnych z instytucjami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie planowania i realizacji rozwiązań,
–– współpraca z innymi samorządami, instytucjami krajowymi i współpraca międzynarodowa.
Choć nie wszystkie nadsyłane prace konkursowe mogły zostać
nagrodzone, to trafne wydaje się stwierdzenie, iż wszyscy uczestnicy
wygrali w takiej mierze, w jakiej ich programy służyły budowie nowego ładu społecznego w ich wspólnotach lokalnych, poprzez realizację
programów na rzecz seniorów i z seniorami.
Zainteresowanie konkursem przejawiało się co roku dużą liczbą
zgłoszeń, a także merytorycznym bogactwem nadsyłanych prac konkursowych. Często opisowi działań towarzyszyły zdjęcia, prezentacje
multimedialne i filmy. To pokazuje, że w samorządach coraz częściej
myśli się o problematyce starzenia się wspólnot lokalnych.

Rok 2010
Wyniki konkursu

Do konkursu przystąpiło 50 jednostek samorządu terytorialnego.
Doceniono wszystkie projekty, bowiem widać w nich było nie tylko
próby rozwiązywania problemów seniorskich, ale także potencjał,
możliwości osób starszych. Nie tylko ich potrzeby, ale ich zdolności.
Postanowiono przyznać równorzędne wyróżnienia i uhonorować zwycięzców tytułami samorządów przyjaznych seniorom.
I. W kategorii „Regiony” nagrodzonymi zostały:
1. Samorząd województwa wielkopolskiego za projekt „Razem –
więcej – łatwiej”, w tym działanie „Więcej wiosny jesienią”. Był
to projekt kompleksowy, nastawiony na aktywność seniorów, na
zapobieganie marginalizacji, na podtrzymanie zdolności samodzielnej egzystencji, aktywizowanie rodzin i społeczności lokalnych na
rzecz seniorów. Obejmował informację, poradnictwo, kampanie
społeczne, aktywizację zawodową osób „50+”, szkolenia. Oparty
był na współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi samorządami, na współpracy międzynarodowej. Wykorzystywał środki
unijne. Efektem tego projektu było umocnienie organizacji seniorskich, wzbogacenie ilości i różnorodności usług adresowanych do
seniorów. Założono, że projekt będzie kompleksowy i wciąż doskonalony.
2. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego za projekt
„Starzeć się godnie w Europie – różnorodne wizje samorządów
lokalnych”. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. W projekcie brały udział partnerskie regiony
i miasta Europy – Francji i Węgier, Austrii i Polski. Zaangażowani
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byli eksperci wielu dziedzin, przedstawiciele organizacji pozarządowych, seniorzy. Podczas warsztatów o charakterze integracyjnym
uczestnicy dzielili się wiedzą z dziedziny aktywności zawodowej
seniorów, infrastruktury, mieszkalnictwa przyjaznego osobom starszym, wychowania do starości, chorób wieku podeszłego. Efektami
programu miało być wypracowanie dwóch nowych metod integracji osób starszych i przekazanie tej wiedzy kolejnym samorządom.
Uczestnicy podnosili swoje kompetencje, a finalnym rezultatem był,
pomocny pewnie nam wszystkim międzynarodowy podręcznik dobrych praktyk.
II. W kategorii „Powiaty i miasta na prawach powiatu” nagrodzonymi były:
1. Lublin za projekt „Aktywizacja i rozwój seniorów”. W ramach
projektu organizowane były bardzo różnorodne działania o charakterze integracyjnym, w ramach specjalnie powołanego w tym
celu Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, w tym działania
„Współpraca ze środowiskiem lokalnym – aktywizacja międzypokoleniowa”, „Kabaret o zmierzchu”, „Taniec łączy pokolenia”,
spotkania o charakterze edukacyjno-psychologicznym, połączone z imprezami kulturalnymi i muzykoterapią. Ponadto samorząd
Lublina realizował projekt „Poprawa jakości życia osób starszych,
w podeszłym wieku – poprawa funkcjonowania osób starszych
w środowisku lokalnym poprzez rozwój środowiskowych form
wsparcia oraz promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań
osób starszych”.
2. Powiat gostyński. Zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2009–2015 realizowane były następujące cele operacyjne: wspieranie organizacji
społecznych, seniorskich, rozwój wolontariatu, promowanie środowiskowych form wsparcia takich jak Kluby Seniora, Dzienne Domy
Pomocy, i to co zwróciło największą uwagę – grupy samopomocowe, których tak bardzo brakuje, a także Wiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który został powołany w Krobi i cieszy się wsparciem
powiatu gostyńskiego.
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3. Ruda Śląska otrzymała tytuł „miasta na prawach powiatu przyjaznego seniorom” za projekt „Rozwijanie zintegrowanego systemu
wsparcia na rzecz osób starszych”, który obejmował działalność
społeczności lokalnej w zakresie mieszkań chronionych, których
lokalizacja i program użytkowy sprzyjały integracji osób starszych
tam zamieszkujących. W programie była mowa o aktywizacji osób
starszych poprzez działania interdyscyplinarne, Klub Seniora, Dom
Dziennego Pobytu, ponadto realizowane były programy celowe
„Nie jesteś sam w chorobie”, „Posiłek dla potrzebujących”.
4. Poznań wyróżniono za dwa projekty. Za Radę Seniorów, stawiającą na partycypację osób starszych w życiu samorządu lokalnego
i oprócz opiniowania ważnych dla seniorów dokumentów planistycznych, programów rozwojowych i infrastrukturalnych inicjującą, razem z organizacjami, które tworzą tę Radę, wiele ciekawych
przedsięwzięć, np. utworzenie Domu Pomocy Czasowej dla chorych na chorobę Alzheimera, Parku Rekreacji Seniora, współpracę Klubów Seniora z Radami Osiedli. Rada ściśle współpracowała z Centrum Inicjatyw Senioralnych w celu pozyskania środków
unijnych na realizację programów. Drugim projektem były „Targi
Aktywnych 50+”. Było to spotkanie wystawców oferujących usługi
i produkty dla osób starszych, na którym również prezentowany był
dorobek organizacji seniorskich.
III. W kategorii „Gminy” nagrodzonymi były:
1. Bogatynia za projekt aktywizacji i integracji osób trzeciego wieku „Pokolenia”. Obejmował on między innymi konkursy, takie jak
„Ujarzmić komputer”, Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający seniorzy”, wystawy, wernisaże, wyjazdy do kin
i teatrów dofinansowane przez samorząd. Interesujące było propagowanie dorobku ludzi trzeciego wieku w lokalnej prasie, w telewizji, w miejskich serwisach internetowych. Za realizację tego
programu Bogatynia była już wyróżniona, i to w skali międzynarodowej – otrzymała II nagrodę euroregionu Neisse-Nysa.
2. Września za projekt „Zapewnienie warunków dobrego funkcjonowania osób starszych w społeczności” realizowany w ramach
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Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, we współpracy
z organizacjami pozarządowymi i obejmujący pomoc w wynajmowaniu mieszkania, pomoc i profilaktykę zdrowotną, aktywizację,
integrację, pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalnych i edukacyjnych.
3. Śliwice. W zgodzie z gminnym programem rozwiązywania problemów społecznych, po przeprowadzeniu badania potrzeb określono cel „Wspomaganie rodzin, w których żyją osoby starsze
i przewlekle chore”. Cel ten realizowano poprzez program „Aktywizacja i integracja środowiska osób starszych”. Obejmował on
spotkania integracyjne, kładł nacisk na pomoc sąsiedzką, współpracę i wsparcie dla organizacji seniorskich oraz wykłady Akademii Seniora.
4. Chodzież za program „Aktywny senior”, który obejmował upowszechnianie wiedzy, między innymi na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku, organizację rehabilitacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizację wypoczynków w ramach bardzo oryginalnego projektu „Wczasów pod gruszą”, realizowanego wspólnie
przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów i Polski Związek Działkowców oraz
Dom Kultury. Dzięki programowi okazało się, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, wystarczy skupić ludzi i organizacje bardzo blisko
siebie, będące w samej gminie.
5. Śrem, który zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, realizował
projekt „Aktywizacja i integracja narzędziem przeciwdziałania
wykluczeniu osób starszych”, z funkcjonującą w ramach projektu
„Akademią Pełni Życia”. Były to cykliczne wykłady, prelekcje, zajęcia relaksacyjne, terapia zajęciowa, realizowane na dwutygodniowych turnusach. Realizowane były również programy –„Senior”,
obejmujący m.in. dopłaty do leków, „Dzień Dobrych Uczynków”,
„Śremski przyjaciel seniora”. Ponadto utworzone zostały Grupy
Samopomocowe, Punkt Konsultacyjny, Amatorski Klub Literacki,
Klub Seniora. Ale co najważniejsze, gmina opracowała „Lokalny
standard usług opiekuńczych”.
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Ponieważ bardzo wiele ciekawych inicjatyw, niekoniecznie zbudowanych wokół bardzo kompleksowego programu, ale za to wyróżniających się innowacyjnością zasługiwało na uznanie, postanowiono
ustanowić jeszcze jedną kategorię oceny – innowacyjność. Zależało
Kapitule, by wskazać te samorządy, które oprócz już wyróżnionych,
przedstawiły w konkursie szczególnie innowacyjne rozwiązania.
IV. Nagrodzonymi w kategorii innowacyjność zostały:
1. Giżycko za program „Żyj aktywnie”, kładący nacisk na profilaktykę
zdrowotną osób starszych, czemu podporządkowane zostały wszystkie inne liczne działania – w sferze sportu, kultury, zmiany stylu życia
młodszych seniorów, by młodymi pozostali jak najdłużej.
2. Tychy za program zintegrowanego systemu pomocy seniorom, poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ośrodków wsparcia dla osób
starszych. Za kompleksowość myślenia racjonalnego, jak działać na
rzecz seniorów, nie budując wielkich struktur, ale tworząc model
sieciowy.
3. Czeladź za działalność Ośrodka Integracyjnego Senior, w którym
realizowano kompleksową działalność edukacyjną, rehabilitacyjną,
opiekuńczą i świetlicowo-kulturalną.
4. Piekary Śląskie za 2 projekty o charakterze innowacyjnym – za
projekt „Senior z kl@są” – czyli specjalny program szkoleń komputerowych, z wykorzystaniem możliwości biblioteki publicznej.
I za drugi program – „Klub Aktywnych”, który wykorzystywał dla
aktywizacji seniorów możliwości dzielnicowego Domu Kultury.
Na konferencji, na której miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu
i nagrodzenie zwycięskich samorządów, zaprezentowane zostały projekty nagrodzone w kategorii innowacyjność. Poniżej prezentujemy
wybrane najciekawsze projekty, które mogą stać się motorem działania dla innych samorządów. Czasami dobry, nowatorski pomysł jest
w znacznej części gwarantem późniejszego sukcesu. Warto pamiętać, iż
doświadczenie jednych samorządów może być inspiracją do działania
dla innych. Warto więc przyjrzeć się pracom konkursowym i wybrać
z nich dla siebie, dla swojej społeczności to, co najcenniejsze i najbardziej przydatne.
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Województwo Wielkopolskie
Wyróżniony w konkursie program „Razem, więcej, łatwiej”, to program, który obejmował trzy odrębne podprogramy. Wpisywały się one
już od początku do strategii rozwoju pomocy społecznej z 2001 roku
i podzielone zostały na działania pozafinansowe, finansowe oraz budowanie systemu wychodzenia naprzeciw zapotrzebowaniom, a więc
wyprzedzanie pewnych zdarzeń, proaktywność, budowanie sieci i stawianie na partnerstwo z podmiotami i organizacjami pozarządowymi.
Działania pozafinansowe to wdrażanie dokumentów strategicznych
i rozwiązań, ich opracowywanie, wreszcie wpisywanie tego w rozwój
województwa wielkopolskiego, z tym celowym programem „Razem,
więcej, łatwiej”, który obejmował 3 kolejne – „Razem sprawniej” – na
rzecz osób niepełnosprawnych, „Więcej wiosny jesienią” – kierowany
do osób starszych i wreszcie „Łatwiej w rodzinie” na rzecz sytuacji rodzin. Program „Więcej wiosny jesienią”, oprócz corocznej współpracy
z organizacjami, za cel główny przyjął poprawę jakości życia, losu osób
starszych w Wielkopolsce, poprzez rozwój aktywności własnej seniorów, ich rodzin oraz zapobieganie marginalizacji starszego pokolenia.
Szczegółowe cele określone zostały jako jak najdłuższe utrzymanie
zdolności seniora do samodzielnej egzystencji w swym naturalnym środowisku, optymalizację jego aktywności, czyli zaktywizowanie rodziny
na rzecz działań wobec starszego pokolenia i dynamizowanie społeczności lokalnej do obejmowania swym działaniem starszych mieszkańców województwa.
Kolejnym krokiem dalszej współpracy pozafinansowej była współpraca, partnerstwo i doradztwo w takich kategoriach jak informacja,
budowanie bazy danych i elektronicznej, oprócz nich realizowane
były również liczne programy szczegółowe. Miała miejsce współpraca
z projektami w partnerstwie z bibliotekami ze Szwecji, Litwy, Włoch,
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, odbywały się konferencje z udziałem czynników i partnerów zagranicznych. Realizowany był program uwzględniający powstawanie usług na
rzecz seniora, zwłaszcza form samopomocowych, z udziałem wsparcia
nowych organizacji pozarządowych i usług transportowych dla osób
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starszych, np. dowóz do lekarza czy na rehabilitację. Wreszcie organizowane były targi, konferencje oraz kampanie społeczne.
Działaniami pozafinansowymi były także: wsłuchanie się w osoby
starsze, niepełnosprawne w ramach krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacja zadania publicznego, którym
była organizacja aktywności ruchowej, czyli podtrzymywania aktywności osób starszych. To tu miały miejsce patronaty i wsparcie kombatantów, m.in. program porozumienia w sprawie powołania szpitali
przyjaznych kombatantom.
Działania finansowe to programy aktywizacji zawodowej przy
współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Dzięki tym działaniom
ponad 13 tys. osób bezrobotnych zostało w ten sposób zaktywizowanych, podniesiono kwalifikacje prawie 4 tysięcy osób, uruchomiono prawie 1000 nowych miejsc pracy z uwzględnieniem osób „50+”.
Innym rodzajem działań finansowych były otwarte konkursy ofert –
z obszaru pomocy społecznej, m.in. kampania społeczna na rzecz seniora, kreowanie jego pozytywnego wizerunku, specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze oraz wspierające opiekunów osób
starszych. I wreszcie w obszarze sportu i turystyki – były to działania
rekreacyjne, rehabilitacyjne, integracyjne, a więc wspieranie np. wycieczek krajoznawczych, kajakowych, przejazdów specjalnych, edukacji
prozdrowotnej. W Departamencie Zdrowia Rodzinnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone były działania pod kątem profilaktyki,
promocji zdrowia, z nastawieniem na problemy zdrowotne wieku starczego dla seniorów.
Kolejnym obszarem działań były szkolenia i warsztaty, również
z uwzględnieniem czynników zagranicznych, które wykonywane były
we współpracy z organizacjami pozarządowymi czy też właśnie jednostkami pochodzącymi z zagranicy oraz z uczelniami, jak choćby konferencja UAM „Życie po udarze”.
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Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we
współpracy merytorycznej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu realizował projekt „Starzeć się godnie w Europie.
Różnorodne wizje samorządów lokalnych”. Ten projekt był projektem
ponadnarodowym, realizowanym w partnerstwie z kilkoma krajami, regionami europejskimi. Realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to pierwszy tego typu projekt w województwie
kujawsko-pomorskim i jeden z pierwszych projektów ponadnarodowych, realizowanych w Polsce. Partnerami zagranicznymi w tym
projekcie byli m.in. Departament Północny z Francji, Austria reprezentowana przez Styrię, Komitat Baranya, reprezentujący Węgry, zaś
z Polski dwa województwa – kujawsko-pomorskie i łódzkie. W ramach
projektu realizowane były działania, opierające się na 6 tematach wybranych przez wszystkie regiony biorące udział w projekcie. Były to:
infrastruktura, mieszkalnictwo, integracja, wychowanie do starości czyli
nauka dobrego starzenia się, zatrudnienie „50+”, a także typowe problemy zdrowotne osób starszych, jak na przykład demencja czy choroba Alzheimera. Problemy te w kompleksowy sposób obejmowały
wszystkie dziedziny życia ważne na tym etapie. Jak wyglądały działania
projektowe? Odbywały się one na dwóch poziomach. Na poziomie
międzynarodowym były to spotkania z partnerami zaangażowanymi
w projekt, warsztaty i wizyty studyjne, z których każda obejmowała 2
tematy z wcześniej wymienionych. Odbyły się one na Węgrzech, w Łodzi, i w Styrii. W wizytach z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczyli nie tylko pracownicy Ośrodka Polityki Społecznej, ale również eksperci zewnętrzni, gdyż postanowiono zaangażować
innych partnerów, czyli przedstawicieli wyższych uczelni zajmujących
się osobami starszymi, przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, a także Uniwersytetu
Bydgoskiego i Uniwersytetu Toruńskiego. Eksperci jeżdżąc na wizyty
studyjne służyli swoją wiedzą oraz przekazywali wypracowane u nas
dobre praktyki partnerom zagranicznym. Wiedzę zdobytą na poziomie
międzynarodowym przekazywano pracownikom Ośrodków Pomocy
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Społecznej, Domów Pomocy Społecznej. Pracownicy wspólnie, na
bazie tej wiedzy przygotowywali nowe metody działania. Z projektu
skorzystali nie tylko bezpośrednio jego uczestnicy, ale również wiele
innych osób, gdyż prędzej czy później każdy z nas zostanie seniorem.
A biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, jakie ostatnio mają miejsce, może się okazać, że będą oni skazani sami na siebie.

Lublin
Okres późnej dojrzałości postrzegany jest przez osoby zajmujące
się tam seniorami jako jeden z najpiękniejszych okresów, w którym jest
czas na realizację marzeń, pragnień, na radość, odpoczynek, relaks, na
zabawę oraz szczęście.
Realizujące nagrodzony projekt Centrum Aktywizacji i Rozwoju
Seniora jest miejscem, w którym osoby starsze mogły realizować własne marzenia i pasje. W jego ofercie znalazły się usługi prozdrowotne,
takie jak masaże, rehabilitacja, ćwiczenia gimnastyczne dostosowane
do wieku i możliwości. Prowadzone były zajęcia manualno-plastyczne, muzyczne – takie jak śpiew, relaksacja, tańce integracyjne, zajęcia
kulinarne połączone ze wspólnym biesiadowaniem.
Innym rodzajem zajęć były zajęcia z psychologiem, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Ośrodek współpracował ze środowiskiem
lokalnym, instytucjami o bardzo szerokim zasięgu, kładąc nacisk na
integrację międzypokoleniową. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym corocznie organizowane były rodzinne festyny
osiedlowe. Seniorzy cyklicznie brali udział w kiermaszach prac plastycznych, prezentujących ich rękodzieło. Uczestniczyli w różnych
konkursach. Chór działający przy Ośrodku brał udział w różnorodnych koncertach.
Placówka była otwarta nie tylko dla tej wybranej części seniorów,
którzy ją odwiedzali codziennie, ale również poprzez spotkania bezpłatne, spotkania otwarte, odbywające się raz w tygodniu, otwierała
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się na potrzeby mieszkańców całego Lublina. Mogą oni korzystać
ze spotkań otwartych, korespondujących z ofertą podstawową, czyli
spotkań z psychologiem, przeznaczonych dla szerszego grona osób,
czy też na przykład spotkań z muzyką i wernisaży. Kolejną inicjatywą
Ośrodka były otwarte imprezy okolicznościowe, takie jak Walentynki, Dzień Kobiet, bale, Andrzejki, Międzynarodowy Dzień Seniora.
Uroczyście obchodzona była rocznica powstania ośrodka, Wielkanoc,
Wigilia – zrzeszały one seniorów przy wspólnym stole, dając poczucie
bezpieczeństwa i wspólnoty. Uroczyście obchodzone były też imieniny
każdego przychodzącego do Ośrodka seniora.
W ramach realizacji programu w sferze zapobiegania wykluczeniu
społecznemu w roku 2009 Ośrodek był realizatorem jednego z programów. Były to zajęcia z muzykoterapii oraz cykliczne pogadanki
z zaproszonymi gośćmi – z dietetykami, z aktorami.
W roku 2010 Ośrodek brał również udział w realizacji podobnego
projektu.
Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów to jednak nie tylko miejsce, gdzie można uczestniczyć w proponowanych zajęciach, ale przede
wszystkim miejsce wzajemnych spotkań, rozmów z drugim człowiekiem, miejsce wielopokoleniowej wymiany doświadczeń w przyjacielskiej atmosferze bezpiecznego domowego ogniska.

Poznań
Poznański projekt to „Targi Aktywni 50+”. Został on zrealizowany
przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich. „Targi Aktywni
50+” odbyły się w dniach 25-26 września 2010 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorami były: miasto Poznań
oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, natomiast koordynatorem
działań, szczególnie części społecznej, było Centrum Inicjatyw Senioralnych, będące miejską jednostką organizacyjną utworzoną w Poznaniu po to, aby szczególnie wspierać działania na rzecz seniorów.
„Targi Aktywni 50+” były pierwszymi tego typu targami w Polsce,
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zorganizowane zostały dla osób powyżej 50 roku życia i bardzo ważne
było to, że oprócz wystawców komercyjnych zaprezentowali się również wystawcy społeczni. Próbowano stworzyć wspólną płaszczyznę
działań.
W pierwszej edycji targów udział wzięło 70 wystawców, z czego
połowę stanowili wystawcy społeczni, w tym organizacje pozarządowe
oraz jednostki administracji publicznej, natomiast połowę stanowiły
firmy komercyjne. Oferta targów była bardzo bogata, obejmowała tematykę, która była związana ze zdrowiem, pracą, edukacją, z podróżami, ze sportem, z urodą, ze stylem życia, z pasjami, z nowymi technologiami oraz prawem i finansami. Możliwość zaprezentowania się miały
organizacje pozarządowe, które nie tylko działają na rzecz seniorów,
ale również tych seniorów zrzeszają. Zwiedzający mieli też możliwość
uczestniczenia w bezpłatnych badaniach.
Program targów był bardzo bogaty. Obejmował on zarówno prelekcje, pokazy, koncerty, jak i warsztaty oraz różne zajęcia na scenie
sportowej. Ze względu na różnorodność działań zajęcia podzielono na
scenę główną, scenę sportową oraz scenę kulturalną. W trakcie targów
odbywały się też bezpłatne warsztaty edukacyjne i rozwojowe. Targi
odwiedziło ponad 2000 osób. Wiele z tych osób brało również aktywny udział we wszystkich przygotowanych działaniach, czyli w warsztatach, wykładach, prelekcjach, pokazach sportowych, ale także w bardzo
bogatej ofercie kulturalnej.
Konferencja miała charakter popularnonaukowy. Poza tym osoby
zwiedzające, goście targów mieli możliwość wysłuchania 9 prezentacji, które dotyczyły różnego rodzaju działań podejmowanych na rzecz
osób powyżej 50 roku życia. Centrum Inicjatyw Senioralnych wspólnie
z organizacjami pozarządowymi zorganizowało 15 warsztatów, z których skorzystało około 185 osób. Bardzo ważnymi wydarzeniami, które odbywały się na terenie Iglicy, były wydarzenia kulturalne. Tutaj były
przygotowane koncerty, zaś wokół targów powstała strefa 50+. Tu odbyło się też wiele imprez kulturalnych i sportowych. W wydarzeniach
strefy 50+ udział wzięło dodatkowo ponad 1000 osób.
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Września
Kierunki działań realizowanych we Wrześni w stosunku do seniorów wynikały z zapisów programów lokalnych, przede wszystkim
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Września
oraz Programu Aktywności Lokalnej. Działalność na rzecz seniorów
zapoczątkowana została poprzez zdiagnozowanie ich potrzeb i podzielenie ich na dwie grupy – na potrzeby podstawowe i potrzeby tzw. wyższego rzędu. Projekty w ramach realizowanego programu wspierania
seniorów pogrupowane zostały na:
–– projekty nakierowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych – pomoc żywnościową, opiekuńczą, mieszkaniową,
profilaktykę zdrowia, wsparcie w formie konsultacji, doradztwa,
poradnictwa w zakresie podstawowych spraw życiowych,
–– projekty nakierowane na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, poznawczych, aktywizację i integrację seniorów.
Dla wrześnieńskiego samorządu istotne było, by osoby starsze miały zapewnione podstawowe potrzeby, a więc nie były głodne, miały
gdzie mieszkać i miały zapewnioną opiekę zdrowotną. W ramach takiej
właśnie pomocy we Wrześni osobom, które nie wychodzą z domu ze
względu na wiek czy chorobę, dowożone były obiady. Były one również wydawane dla seniorów w dwóch restauracjach, w dwóch różnych
miejscach w mieście, do których można łatwo dojechać. Comiesięcznie robione były paczki żywnościowe, dzięki pomocy wielkopolskiego
Banku Żywności, skąd pozyskiwana była żywność w ramach normalnej
puli, a także w ramach programu PAED. To było systematyczne, comiesięczne wsparcie. W ramach akcji „Piernikowe serce” robione były
paczki świąteczne dla osób nieopuszczających mieszkań, do których
zawsze dołączany był opłatek.
W ramach pomocy seniorom we Wrześni podejmowane były
również działania mające na celu pomoc w wynajmowaniu czy zamianie
mieszkań dużych, których osoby starsze nie były w stanie samodzielnie
utrzymać, na mniejsze, z powodzeniem wystarczające do zaspokojenia
ich wszystkich potrzeb bytowych. Zatrudniony w OPS pracownik socjalny prowadził bank danych o mieszkaniach i służył pomocą w wielu
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sprawach. Prowadzone było Centrum Edukacji Społecznej, z którego
korzystały 22 osoby. Zapraszani byli specjaliści z różnych dziedzin,
którzy służyli swoją wiedzą nie tylko seniorom, ale też osobom pracującym z seniorami. W ten sposób ugruntowuje się bowiem wiedza
z zakresu geriatrii czy gerontologii, uwrażliwiająca na potrzebę bycia ze
starszym człowiekiem i skutecznego zaspokajania jego potrzeb.
We Wrześni postawiono na pomoc zdrowotną, profilaktykę, aktywizację, integrację o charakterze systematycznej działalności. Organizowane były zajęcia z nordic walking, wyjazdy z odchudzaniem
połączone z konsultacjami dietetycznymi i tworzeniem bezpłatnych
jadłospisów dla osób starszych. Zajęcia gimnastyczne zorganizowane
zostały w różnych częściach miasta, z wykorzystaniem sal parafialnych
przy różnych parafiach. W czterech miejscach wykorzystano je jako
salki rehabilitacyjne
Organizowane były też różne wycieczki. Realizowany był projekt
„Wielkopolska niepoznana” – w ramach diagnozy potrzeb seniorów
okazało się, że jest ogromne zainteresowanie jednodniowymi wyjazdami, z uwagi na stan zdrowia i niemożliwości opuszczenia lokum na
dłużej, niż 12 godzin. I jeszcze jednym przejawem działań proseniorskich był fakt, że do roku 2008 we Wrześni zostały zlikwidowane bariery architektoniczne związane z poruszaniem się niepełnosprawnych
ciągami komunikacyjnymi.

Giżycko
Giżycko to niewielkich rozmiarów, trzydziestotysięczne miasto, położone w samym centrum Wielkich Jezior Mazurskich. Ponad połowa
mieszkańców miasta jest w wieku powyżej 50 lat. Więc działalność
samorządu w tej sferze to nie tylko potrzeba, lecz także konieczność.
„Żyj aktywnie” to projekt nadesłany na konkurs, ale działalność w nim
opisana, profilaktyka, tematyka była realizowana już od kilku lat. To
przede wszystkim promocja zdrowego trybu życia. Profilaktyka zdrowia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych realizowana była
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poprzez promocję właściwego odżywiania, aktywności fizycznej i intelektualnej, poszerzanie informacji o chorobach osób starszych i niesieniu pomocy w przypadkach nagłych i paliatywnych, wdrażanie nowych
form rehabilitacji i zapobiegania chorobom. Program ten sprzyjał rozwijaniu zainteresowań, nawiązywaniu nowych kontaktów i przyjaźni,
zapobiegał poczuciu pustki i osamotnienia, wpływał na wzrost pozytywnej samooceny seniorów. Samorząd umożliwił seniorom wiele
bezpłatnych działań. Był realizatorem programu, razem z utworzonym
przez siebie Klubem Seniora, a także Giżyckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Te dwie jednostki – Klub i Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku – działały w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Samorząd bardzo ściśle współpracował z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, samorząd wspierał także działalność
najróżniejszych stowarzyszeń, również tych zajmujących się seniorami,
poprzez granty i organizację różnych działań. Klub Seniora powstał
w kwietniu 2007 roku, wcześniej seniorzy korzystali z różnych miejsc
w mieście, do momentu aż specjalnie dla nich zostały zaadaptowane
duże, przestrzenne pomieszczenia. Klub Seniora oferował różnorakie
formy działania. Działał w nim jeden z nielicznych klubów tanecznych. W sferze działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku znajdowały się
takie formy aktywności, jak prelekcje o tematyce zdrowotnej, internet, aerobic, taniec, nordic walking. Rozwijała się współpraca z innymi
ośrodkami, także Ośrodkiem Kultury w Warszawie. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty rękodzielnicze. Prowadzone zajęcia sportowe, sekcja nordic walking gromadziły wielu seniorów, którzy chętnie
i systematycznie spotykali się na mazurskich szlakach. Prowadzone
były również liczne akcje promujące zdrowie, odbywały się prelekcje
i spotkania poradnicze. Burmistrz Giżycka bardzo czynnie włączał się
we wszystkie akcje na rzecz seniorów o różnorodnej tematyce, takiej
jak np. światowy dzień bez palenia tytoniu, profilaktyka narkomanii
czy innych uzależnień (akcja „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”). Prowadzone były akcje prozdrowotne – akcje kardiologiczne,
przyciągające wielu ludzi, mające charakter wykładów, pikników, spotkań, połączonych z konkursami, wspólną zabawą. Te akcje łączyły, społecznie integrowały poprzez uczestnictwo w nich wszystkich
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grup – od najmłodszych do najstarszych. Prowadzone były również
inne akcje zdrowotne, dotyczące profilaktyki nowotworowej, dietetyki
i inne imprezy sprzyjające integracji, jak choćby Ogólnopolskie
Biegi Rodzinne, Obchody Światowego Dnia Inwalidy i Kombatanta,
spotkania świąteczne i okolicznościowe. Często były to imprezy, które
seniorzy sami organizowali, a samorząd się w nie jedynie włączał. Giżycki Uniwersytet III Wieku cieszył się ogromną popularnością wśród
mieszkańców miasta, było więcej chętnych niż miejsc. Pojawiały się
coraz to nowe pomysły, jak choćby konkurs na miejsce przyjazne dla
seniorów. Prowadzone były starania, aby z legitymacją Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku seniorzy mogli korzystać z jak największej
ilości miejsc, żeby mieli ulgi, zniżki. Tematyka wykładów była bardzo
różnorodna, tak by każdy ze słuchaczy znalazł tę najbardziej dla siebie
interesującą. Giżyccy seniorzy są nowocześni, 70% słuchaczy przystąpiło do nauki obsługi komputera.
***
Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych w ocenie pierwszej edycji konkursu podkreślił, iż partycypacja jest niewątpliwie kluczem do stworzenia dobrej polityki lokalnej. Celem
konkursu była wzajemna nauka i stworzenie zalążka katalogu
dobrych praktyk. Postanowił więc uczynić z konkursu imprezę
cykliczną. Dlatego w roku 2012 (w 2011 r., ze względu na wybory
parlamentarne i zmianę kadencji Senatu konkurs nie odbył się)
Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych ogłosił drugą edycję
konkursu „Samorząd przyjazny Seniorom” – tym razem pod hasłem „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji
międzypokoleniowej”.

Rok 2012
Wyniki konkursu

Rok 2012 ogłoszony został przez Unię Europejską Europejskim
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Był on zatem znakomitą okazją do tego, by uświadomić sobie,
że w Europie żyje się dziś dłużej, że cieszymy się dobrym zdrowiem
dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Dał szansę, aby bliżej przyjrzeć się
możliwościom, jakie z tego wynikają.
Dlatego Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych w roku 2012
drugą edycję konkursu ogłosił pod hasłem „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”. Do konkursu
zgłosiło się 48 jednostek samorządowych. Druga edycja konkursu skierowana była do tych samorządów, dla których edukacja osób
starszych i integracja międzypokoleniowa jest szansą na rozwój, a nie
przykrym obowiązkiem. W roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej najwyżej oceniane były te projekty, które
bezpośrednio odnosiły się do tematyki konkursu, a jednocześnie były
kompleksowe i trwałe.
Dnia 19 listopada 2012 r. o godz. 9.30 w sali nr 179 w gmachu
Senatu RP zebrała się kapituła, która wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
W kategorii gmin
zwyciężyło Miasto Gdynia, z projektem „Centrum aktywności
seniora”.
Pierwsze wyróżnienie otrzymało Miasto Bolesławiec za projekt
„Bolesławiec – miasto przyjazne seniorom”.
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Drugie wyróżnienie przypadło Miastu Ruda Śląska za projekt
„System wsparcia na rzecz osób starszych”.
Trzecie wyróżnienie otrzymało Miasto Piła za projekt „Gmina
Piła – seniorom miła”.
W kategorii powiatów
zwyciężył Powiat Kartuski z projektem „Akademia umiejętności”.
Pierwsze wyróżnienie otrzymał Powiat Wągrowiecki za projekt
„Działania samorządu powiatu wągrowieckiego na rzecz edukacji osób
starszych i integracji międzypokoleniowej”.
Drugie wyróżnienie otrzymał Powiat Chodzieski za projekt „Żyj
aktywnie”.
Trzecie wyróżnienie przypadło Powiatowi Krotoszyńskiemu za
projekt „Senior z inicjatywą i Uniwersytet III wieku”.
Kapituła przyznała też szczególne wyróżnienia:
–– Miastu Stołecznemu Warszawa za najlepszy system finansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
–– Miastu Poznań za innowacyjność proponowanych rozwiązań,
–– Gminie Stepnica za najlepsze działania na obszarze wiejskim.
Poniżej pokrótce omówione zostały nagrodzone i wyróżnione projekty.

Gdynia
Realizacja i tworzenie projektów na rzecz wsparcia społecznego
seniorów w Gdyni możliwe było dzięki zaangażowaniu i dialogowi
przedstawicieli zainteresowanych stron, w szczególności seniorów. Ta
współpraca na terenie miasta ujęta została w ramy Gdyńskiej Rady
Seniorów – organu doradczego Prezydenta Miasta w zakresie spraw
dotyczących osób w podeszłym wieku, mającego wpływ na ustalanie kierunku i kształtowanie polityki społecznej w obszarze aktywizacji i wsparcia najstarszych mieszkańców miasta. Zwycięski projekt,
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prowadzony był przez Centrum Aktywności Seniora, będące jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni, którego zadaniem była realizacja
zadań o charakterze edukacyjnym, prowadzenie działalności kulturotwórczej, poznawczej, prozdrowotnej, sportowej, rozrywkowej i informacyjnej. Centrum podejmowało ideę łączenia pokoleń, integrując
społeczeństwo lokalne. Jednostka powstała w trosce o jakość życia
mieszkańców Gdyni i wpisana była w długoterminową strategię miasta.
Swoją ofertą projekt obejmował ponad 10 tysięcy gdyńskich seniorów.
Centrum współpracowało z Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który w ofercie posiadał 54 przedmioty uporządkowane w takich
blokach tematycznych jak – językowy, informatyczny, literacki, historyczny, prawny, psychologiczny, prozdrowotny, socjologiczny, muzyczny i naukowy. Inną formą edukacyjną, pozauniwersytecką były zajęcia
z malarstwa, gimnastyki, warsztaty teatralne i filmowe, chór. Ponadto
realizowany był program profilaktyczny dotyczący poprawy sprawności seniorów, w ramach którego odbywały się różnego rodzaju zajęcia
sportowe. W ramach integracji międzypokoleniowej Centrum angażowało osoby starsze w prace na rzecz dzieci i osób potrzebujących
pomocy. Organizowane były wspólne wycieczki, spotkania, wzajemne
występy, festyny rodzinne i integracyjne, sprzyjające kształtowaniu pozytywnych relacji i zacieśnianiu więzów międzypokoleniowych. Dzięki
takim inicjatywom wszyscy uczyli się wzajemnej tolerancji, pozytywnych zachowań i przyczyniali się do wzrostu społecznej wrażliwości.
Centrum Aktywizacji Seniorów oparło pomysł edukacji osób starszych
również na stałej współpracy z ośrodkami kultury, sztuki, rekreacji
i rozrywki. Uczestnictwo seniorów w wielu spotkaniach było dofinansowywane z budżetu miasta, wiele wyjść miało charakter bezpłatny.
Miasto postarało się również, aby wiele miejsc stało się przyjaznych
seniorom. Za udział w konkursie „Gdyńska Przystań dla Seniorów”
takie miejsca jak restauracje, salony fryzjerskie, muzea itp., dzięki dostosowaniu oferty dla osób starszych i niepełnosprawnych otrzymywały certyfikat miejsca przyjaznego tym osobom. Ten program dawał
szansę integracji społecznej i pomagał w przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu osób starszych. Dawał również szansę zaangażowania
się samych seniorów w dokonywanie wyboru i tworzenie mapy takich
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miejsc, oficjalnie uhonorowanych w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
W projekcie konkursowym wspomniano również o programie „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”, którego ideą była aktywizacja
osób wchodzących w wiek seniorski oraz nabywanie przez nich nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Wspólne wyprawy i wędrówki
osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin przyczyniły się do
powstania przewodnika turystycznego „Gdynia dla każdego”.
Podkreślono również wagę roli klubów seniora, działających w prawie każdej dzielnicy miasta. 24 kluby skupiały ponad 2000 uczestników.
Wzmacniały one aktywność seniorów, stwarzając możliwości samorealizacji.
W podsumowaniu projektu Centrum Aktywności Seniora warto
podkreślić, iż był to projekt obejmujący kompleksową działalnością
ogromną grupę osób, realizujący zadania o globalnym zakresie aktywizacji mieszkańców miasta, opierający się na zrozumieniu potrzeb
osób starszych i był wynikiem budowania wspólnego systemu wsparcia
bazującego na silnej sieci partnerstwa lokalnego.

Bolesławiec
Miasto przystępując do konkursu zdecydowało się na zwrócenie
uwagi na to, iż zmiany zachodzące we współczesnym świecie wymagają ciągłego kształcenia. Ważne jest, aby seniorzy zostali wciągnięci
w system kształcenia ustawicznego, mogli aktualizować wiedzę i aktywnie uczestniczyć w zachodzących zmianach i procesach wokół nich.
Celami projektu realizowanego przez Urząd Miasta Bolesławiec była
edukacja poprzez poszerzanie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności
przez seniorów, rozwijanie ich aktywności intelektualnej, psychicznej,
społecznej i fizycznej. Na bardzo ważnym miejscu postawiona została aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz osób starszych poprzez
współpracę instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
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a także rozwijanie infrastruktury instytucjonalnej odpowiadającej potrzebom seniorów. Złożony na konkurs projekt zgodny był ze Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Bolesławiec
na lata 2005-2015. Wszystkie wymienione w projekcie cele realizowane były przez Gminę poprzez wspieranie i utrzymywanie działalności
Domu Dziennego Pobytu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Bolesławieckiej Rady do spraw Seniorów, Domu Pomocy Społecznej oraz
realizację bezkosztowych projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – „Kawa dla Seniora” i „Fryzura dla Seniora”.
Dom Dziennego Pobytu to placówka dziennego pobytu seniorów.
W ramach jego działalności edukuje się seniorów w zakresie obsługi
komputera i Internetu, a poprzez zwiedzanie muzeów, udział w koncertach czy wspólne wyjścia do kina oraz spotkania z literaturą przy
muzyce zaspokaja się ich potrzeby kulturalne i towarzyskie. W ramach
projektu „Bezpieczny senior”, prowadzonego wspólnie z Policją
i Strażą Miejską, podejmowane były działania z zakresu edukowania
na temat bezpieczeństwa i ochrony mienia. We współpracy z różnymi
stowarzyszeniami medycznymi prowadzone były również spotkania
informacyjne z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia oraz prelekcje
dotyczące podstawowych problemów zdrowotnych. Dom Dziennego
Pobytu organizował także zajęcia z uwzględnieniem indywidualnych
zainteresowań – plastyczne, kulinarne, muzyczne, treningi pamięci,
spotkania przy grach logicznych itp. Zapewniał seniorom udział w regionalnych przeglądach dorobku artystycznego oraz aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez organizację wycieczek turystycznych i zajęcia integracyjne z organizacjami i innymi ośrodkami wsparcia. Ważnym
punktem w działalności Domu była aktywizacja fizyczna seniorów
w trakcie zajęć ruchowych, takich jak gimnastyka ogólnousprawniająca,
udział w olimpiadach dla seniorów i zajęcia na pływalni.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu był organizatorem kursów językowych i komputerowych dla seniorów. Jego słuchacze współtworzyli zespół wokalny, uczestniczyli w zajęciach malarskich, uczyli
się tańca. Efekty osiągnięć artystycznych prezentowali na wystawach
i koncertach. Dbali o kondycję fizyczną na zajęciach jogi i nordic walkingu. Słuchacze Uniwersytetu uczestniczyli w wernisażach, spotkaniach
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z podróżnikami, innymi ciekawymi ludźmi, brali udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Rada Słuchaczy – ogniwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowała bogaty program, w którym zawierały się wykłady dla mieszkańców Bolesławca, wyjazdy do teatru,
opery, filharmonii, wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Członkowie
Rady byli inicjatorami spotkań integracyjno-karnawałowych, pikników,
miejskiej olimpiady seniorów.
W roku 2009 w Bolesławcu powołana została Rada do spraw
Seniorów, której głównym celem jest pełnienie funkcji doradczo-opiniującej w sprawach dotyczących jakości życia osób w starszym
wieku. Działalność Rady polega na określaniu priorytetów, potrzeb
i problemów osób w wieku senioralnym oraz przedstawienie propozycji i wniosków dotyczących działań na rzecz seniorów. Składa się
ona z 8-12 osób wybieranych przez Prezydenta Miasta spośród osób
zgłoszonych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe,
których działalność statutowa obejmuje obszar działań na rzecz osób
starszych.
Dom Pomocy Społecznej, inwestycja gminy sfinansowana wyłącznie ze środków własnych zapewnia miejsce zamieszkania 48 osobom,
a swoim podopiecznym pozwala na zaspokojenie potrzeb bytowych,
kulturalnych, religijnych, zapewnia możliwość utrzymywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poza realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej na rzecz osób starszych realizował dodatkowo dwa bezkosztowe projekty – „Kawa dla seniora”
i „Fryzura dla seniora” , pozwalające osobom starszym za symboliczną
opłatą skorzystać z tych usług.
Wprowadzając projekt konkursowy do realizacji, zauważono wzrost
liczby osób starszych korzystających z wymienionych form wsparcia.
Podpisano porozumienia o współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Efektami tych działań stały się:
upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych, integracja międzypokoleniowa, rozwijanie i wzmocnienie aktywności seniorów, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, a więc aktywne uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej.
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Ruda Śląska
Miasto Ruda Śląska wspiera działania sprzyjające rozwojowi edukacji seniorów oraz integracji międzypokoleniowej. Realizuje projekty, których celem jest dążenie do kompleksowego rozpoznania potrzeb fizycznych, psychicznych, społecznych i duchowych starszych
mieszkańców miasta. Podstawowym motorem działań jest integracja
ze społecznością lokalną, przeciwdziałanie samotności i izolacji osób
starszych oraz utrzymywanie ich sprawności fizycznej i intelektualnej.
Projekt nadesłany na konkurs realizowany był przez Urząd Miasta
Ruda Śląska we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Rudzkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Dziennym Domem
Pomocy Społecznej oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodkiem
dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Program rozpisany został
na lata 2008 – 2012, a jego działania wpisywały się w Politykę Społeczną Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, w której priorytetem było przełamywanie barier w aktywizacji osób starszych, a jednym
z celów strategicznych było „Wspieranie osób starszych w pełnieniu
ról społecznych”.
Miasto Ruda Śląska w ramach systemu wsparcia realizowało następujące projekty:
1. „Mieszkania chronione dla seniorów” oraz „Integracja lokatorów
mieszkań chronionych dla seniorów”.
Celem tego projektu była pomoc w organizacji życia osób starszych, nie wymagających opieki stacjonarnej, które ze względu na
stan zdrowia nie chcą lub nie mogą mieszkać same. Proponowane seniorom mieszkania składały się z samodzielnych pokoi wraz
z węzłami sanitarnymi i pozbawione były barier architektonicznych.
Dzięki tej formie wsparcia seniorzy mieli zapewnione poczucie
bezpieczeństwa i bliskości oraz wzajemną pomoc we wspólnocie.
Projekt ten przeciwdziałał samotności i wykluczeniu, pozwalał na
utrzymywanie kontaktów z osobami w podobnej sytuacji.
2. „Klub Seniora przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej” oraz „Domy Pomocy Społecznej „Senior” oraz „Św.
Elżbieta”.
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Celem działalności Klubu Seniora było stworzenie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu przez osoby starsze. Dzięki
spotkaniom osoby starsze czuły się mniej odizolowane społecznie,
miały możliwość nawiązywania i podtrzymywania więzi towarzyskich. Klub dawał im szansę korzystania z aktywnych form wypoczynku i rehabilitacji fizycznej. Organizowane były wycieczki
krajoznawcze, imprezy kulturalne, spotkania towarzyskie np. przy
ognisku, majówki i zabawy karnawałowe. Z kolei w funkcjonujących w mieście Domach Pomocy Społecznej zapewniano seniorom
godne warunki życia. Mieszkali w samodzielnych pokojach, które
mieli możliwość sami urządzić. Mieszkańcom domów zapewniano
spokój oraz potrzebę intymności. Seniorzy mieli możliwość wykonywania normalnych, codziennych czynności takich jak spacery,
zakupy, wizyty. Mieli też szansę skorzystania z organizowanych wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do teatru czy opery. Mieszkańcom Domów zapewniono możliwość korzystania z kompleksowej
opieki, leczenia i rehabilitacji, gdyż obie placówki wyposażone zostały w specjalistyczny sprzęt.
3. „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne
wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji”.
Ten projekt powstał z połączenia dwóch innych – „Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwartych spotkań dzielnicowych” oraz
„Aktywizacji starszych mieszkańców miasta poprzez udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Kierowany był do mieszkańców w wieku emerytalnym, a jego celem było zapobieganie
marginalizacji społecznej starszego pokolenia poprzez pomoc
w utrzymaniu sprawności intelektualnej, fizycznej, umożliwienie
uczestnictwa w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, integrowanie mieszkańców miasta i wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej oraz promowanie nauki (chociażby
poprzez udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku), pobudzanie aktywności własnej, budowanie różnych form współpracy międzypokoleniowej.
4. „Dzień kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”.
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Celem tego projektu było zapobieganie marginalizacji społecznej środowiska rodzin kombatanckich oraz osób spokrewnionych
z ofiarami zbrodni katyńskiej, poprzez rozeznawanie potrzeb
i oczekiwań, stałą współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi, udział w miejskich imprezach kulturalnych, przypominanie znaczących rocznic historycznych oraz podkreślanie wagi
ludzi biorących udział w tych wydarzeniach w ramach budowania
różnych form pamięci i współpracy międzypokoleniowej.

Piła
Piła, wychodząc naprzeciw wzrastającym potrzebom środowiska
osób starszych w zakresie aktywizacji, edukacji i integracji ze środowiskiem lokalnym wspierała działalność jednostek i organizacji pozarządowych poprzez działania systemowe, wynikające ze Strategii Rozwoju
Miasta Piły na lata 2005-2015, zakładającej działania na rzecz seniorów. Projekt zgłoszony na konkurs realizowany był przez Gminę Piła,
Urząd Miasta Piła, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Klub
Seniora „Zacisze”. W ramach działania prowadzone były cykle spotkań tematycznych rozwijające zainteresowania seniorów, pozwalające
na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, a także popularyzujące profilaktykę zdrowotną. Prowadzone były grupy terapeutyczne dla
osób z demencją lub chorobą Alzheimera. Wspólnie z Policją, służbami medycznymi, Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Pro-Senior, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Centrum Wolontariatu organizowane
były wykłady, takie jak choćby „Bezpieczny Senior”, „Senior na drodze”, „E-senior” oraz warsztaty artystyczne. W ramach integracji międzypokoleniowej działający w Pile Klub Seniora organizował zimowe
„Ferie u dziadków”, a w okresie letnim „Wakacje u seniora”, w ramach
których duża grupa dzieci miała możliwość spędzenia wolnego czasu
na zajęciach rekreacyjnych. Klub był też organizatorem Wielkopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora PRE ARS. Kulminacyjnym punktem corocznej działalności były organizowane na przełomie
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listopada i grudnia tygodniowe Dni Seniora, stanowiące podsumowanie całorocznych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Trwałość działań, wpisana od dawna w strategie miasta przynosi
widoczne efekty. Pilscy seniorzy byli aktywni, zaangażowani w życie
miasta, odczuwali też wsparcie ze strony swojego samorządu.

Powiat Kartuski
Od 2005 roku powiat kartuski widząc potrzebę aktywizacji osób
w różnym wieku dofinansowywał innowacyjne inicjatywy związane
z rozwojem aktywności zarówno młodzieży, jak i osób 55+, w tym
program „Akademia Umiejętności”, realizowany przez Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Kartuzach, będący filią UTW w Gdańsku.
W ramach programu Uniwersytet oferował swoim słuchaczom zajęcia i wykłady, takie jak nauka języków obcych, zajęcia komputerowe,
warsztaty psychologiczne, profilaktyka zdrowia czy zajęcia ruchowe.
Był organizatorem wyjazdów do teatru, po których odbywały się spotkania umożliwiające rozmowy i wymianę wrażeń.
Co roku organizowane były również Powiatowe Targi Nauki
i Kultury, skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. Targi służyły
integracji i aktywizacji społecznej, promowaniu całorocznych dokonań grup przygotowujących tę imprezę. Pozwalały na wymianę doświadczeń między różnymi grupami wiekowymi i inspirowanie działań
twórczych.
W ramach „kawiarenki krakowskiej”, nawiązującej do tradycji klimatycznych spotkań artystycznych odbywały się przy drobnym poczęstunku comiesięczne spotkania osób w wieku 15+ – 55+.
W ramach imprezy „Igrzyska – żywioły pokoleń, czyli odnawialna energia” , której podstawowym celem było promowanie edukacji
dorosłych i działań międzygeneracyjnych oraz wzmacnianie więzi
międzypokoleniowych odbywały się warsztaty teatralne, taneczne,
plastyczne, fotograficzne, tkackie oraz zawody sportowe. We wszystkich uczestnikami byli zarówno seniorzy, jak i młodzież, a każdy dzień
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z czterodniowej imprezy organizowany był przez inną szkołę ponadgimnazjalną. Zakładanym efektem imprezy było budowanie więzi międzypokoleniowej opartej na rozumieniu wspólnych życiowych pasji,
dążeń i potrzeb.
W powiecie realizowanych było również wiele projektów artystycznych, takich jak wernisaże malarskie czy przedstawienia teatralne teatru
amatorskiego Remus. Wreszcie wyjazdy studyjne wspólnie z młodzieżą
ze szkół ponadgimnazjalnych umożliwiły ponadpokoleniowe dzielenie
się wspomnieniami, doświadczeniem oraz odkrywanie miejsc wspólnych. Wyjazdy do takich miejsc jak Zakopane, Kraków czy Kartuzy
utwierdziły ich uczestników w przekonaniu, że źródło tradycji jest
jedno, a obecność osób starszych przydaje jej ważności, tak jak obecność młodych nadaje sensu.
W działalność powiatu wpisane były również happeningi promujące
aktywność w każdym wieku.
We wszystkich tych działaniach udział wzięło ponad 15000 mieszkańców powiatu kartuskiego w różnym wieku.
Wszystkie prowadzone działania miały na celu wyłonienie liderów
spośród różnych grup wiekowych, łączących przeszłość z teraźniejszością i promowanie różnych form aktywności, ze wsparciem ze strony
samorządu. Jest to bowiem sposób na budowanie współdziałającego
zaplecza społecznego, więzi umożliwiających propagowanie skutecznej
edukacji obywatelskiej, inspirującego do działań i aktywności.

Powiat Wągrowiecki
Projekt konkursowy powiatu wągrowieckiego „Działania samorządu powiatu wągrowieckiego na rzecz edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” był wspólną realizacją wielu podmiotów
– od Starostwa Powiatowego, poprzez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatową Bibliotekę Publiczną, Dom Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Stowarzyszenie
UTW po Zarządy Oddziałów Miejskich Polskiego Związku Emerytów,
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Inwalidów i Rencistów. Złożony projekt stawiał na działalność przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu oraz działalność sprzyjającą
rozwojowi edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej.
Seniorzy z powiatu wągrowieckiego mieli od kilku lat możliwość
uczestniczenia w wyjazdach rehabilitacyjno-integracyjnych do najpiękniejszych zakątków Polski. Tego typu działania zapobiegają izolacji społecznej osób starszych, budzą ciekawość, pozwalają poznawać
nowe miejsca i zwyczaje oraz nawiązywać nowe znajomości. Cykliczną
imprezą stał się organizowany co roku „Zlot Seniorów”. Wągrowieccy seniorzy mieli również szansę uczestniczenia w życiu kulturalnym
poprzez specjalne projekcje filmów, przed którymi organizowane były
prelekcje na temat zdrowia. Ponadto dla mieszkańców powiatu co roku
organizowane były badania profilaktyczne (mammografia, słuchu, rtg
płuc, densytometria).
Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała kilka edycji warsztatów komputerowych dla seniorów, których celem było stworzenie
możliwości szybkiego komunikowania się pomiędzy sobą, nabycie
umiejętności praktycznego wykorzystania technik informatycznych
i komunikacyjnych, stymulowanie sprawności intelektualnej ludzi starszych oraz propagowanie otwartości na nowe doświadczenia i rozwój
kreatywności osób starszych.
Najważniejszym i najbardziej znaczącym dla edukacji seniorów
przedsięwzięciem było utworzenie Wągrowieckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, zrzeszającego słuchaczy w 15 sekcjach tematycznych, takich jak lektoraty językowe, sekcja komputerowa, pilates, nordic
walking, sekcja regionalna, historia sztuki, turystyczna, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, sekcja ćwiczenia pamięci, a także aerobik,
basen i grota solna.
Dzięki otrzymanej dotacji możliwe było zrealizowanie projektu
„Plener fotograficzno-plastyczny”, będącego działaniem międzypokoleniowym, integrującym młodych i starszych artystów powiatu wągrowieckiego, połączonego z wystawą prac poplenerowych.
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Powiat Chodzieski
Projekt powiatu chodzieskiego „Żyj aktywnie” miał za zadanie
pokazanie różnych form aktywności seniorów w Polsce, na Ukrainie
i w Niemczech, wymianę doświadczeń i wprowadzenie dobrych praktyk we własnym środowisku, a także zachęcenie do aktywności seniorów poprzez promowanie ich pozytywnego wizerunku oraz promocję
twórczości artystycznej. Realizowany był przez Starostwo Powiatowe
w Chodzieży we współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku –
w Chodzieży i w Margoninie. W ramach projektu odbyła się międzynarodowa konferencja, promująca wspólne działania Powiatu i UTW na
rzecz integracji międzypokoleniowej, mająca również na celu wymianę
wzajemnych doświadczeń w tej dziedzinie pomiędzy uczestniczącymi
krajami. Na konferencji wymieniono doświadczenia na temat działania w poszczególnych krajach organizacji zajmujących się wspieraniem
aktywności osób starszych, form i możliwości pomocy socjalnej oraz
materialnej. Zapoznano się z działalnością utworzonego w Niemczech
Centrum Innowacji w Gospodarce Zdrowotnej, skupiającego wszelkie
informacje o ludziach potrzebujących pomocy.
Na co dzień w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowane były raz w miesiącu wykłady audytoryjne z filozofii,
ekonomii, socjologii, prawa, polityki i innych dziedzin, wykłady specjalistyczne z zakresu medycyny, w tym gerontologii, historii, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa. Odbywały się również warsztaty z psychologii i muzyki poważnej. Powstały sekcje i kluby zainteresowań
– ABC komputera i Internetu, gimnastyka rehabilitacyjna, lektoraty
językowe, kluby muzyczne, plastyczne, wolontariatu i pomocy koleżeńskiej. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży realizował również
takie projekty jak „Aktywni 45+”, „Jesień z nauką w Chodzieży” czy
„Słuchacze UTW w Chodzieży dla seniorów swego powiatu – Żyj
zdrowo na sportowo”. Projekty te miały na celu podniesienie kondycji
psychofizycznej seniorów, integrację środowisk seniorskich, przełamywanie barier psychologicznych, umożliwiające podjęcie aktywności
ruchowej, zmianę wizerunku seniora w środowisku oraz podniesienie
jego poczucia własnej wartości. Realizacja projektu „Żyj aktywnie”
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przyczyniła się do poszerzenia wiedzy na rzecz lepszej i aktywniejszej
pracy wśród seniorów. Wiedza ta pozwoliła w dalszym etapie działań
lepiej aktywizować i integrować seniorów i rozwijać ich potencjał artystyczny, a także przyczyniła się do powstania nowych projektów.

Powiat Krotoszyński
Konkursowy projekt „Senior z inicjatywą” realizowany był corocznie od 2005 roku przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Krotoszyński Oddział
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Jego celem było zachęcanie osób starszych do podjęcia aktywności
społecznej, kulturalnej i artystycznej oraz kreowanie pozytywnego
wizerunku seniora. W ramach projektu organizowane były konferencje i Przegląd Twórczości Artystycznej. Od 2011 roku projekt składał
się z trzech części – z happeningu promującego projekt (przejście
ulicami miasta barwnego korowodu, któremu towarzyszyły konkursy
i występy), konferencji naukowej – w roku 2012 poświęconej tematom związanym z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej oraz z Przeglądu Twórczości
Artystycznej, podczas którego seniorzy prezentowali swój dorobek
artystyczny w czasie występów scenicznych i wystawy prac z zakresu
rękodzieła i kulinariów.
Druga część złożonego na konkurs projektu przybliżała działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizującego kursy i zajęcia
dla seniorów, takie jak m.in. kurs komputerowy, gastronomiczny, samoobrony, lektoraty językowe, kursy tańca, aqua aerobic, warsztaty
florystyczno-plastyczne i in.
Planowana była także kontynuacja „Akademii Filmowej” – otwartych, bezpłatnych seansów filmowych połączonych z wykładami z historii kina, podczas których uczestnicy mieli możliwość poznać kulisy
powstawania filmów. Dodatkową nowością w prowadzonym projekcie był kurs robótek ręcznych, prowadzony przez seniorów dla dzieci
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i młodzieży ze świetlicy środowiskowej. Celem tego przedsięwzięcia
było budowanie integracji międzypokoleniowej.

Warszawa
Wyróżniony projekt to „Warszawskie dobre praktyki we współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku”, gdyż to one głównie realizowały działania na rzecz rozwoju intelektualnego i społecznego
seniorów na terenie miasta. Działają one prawie w każdej dzielnicy.
Uczestnictwo w zajęciach UTW zapobiegało wykluczeniu społecznemu seniorów, dawało też szansę na wykorzystanie ich umiejętności
i wiedzy. Poprzez aktywizację, edukację, profilaktykę oraz zaspokajanie potrzeb poznawczych i międzyludzkich wyposażały słuchaczy
w umiejętności i wiedzę przydatną w szybko zmieniających się
warunkach życia oraz dawały im możliwość prowadzenia twórczego i aktywnego trybu życia. O potrzebie istnienia tego typu usługi
w Warszawie świadczył niewątpliwie „rozkwit” UTW i duża frekwencja osób starszych w proponowanych zajęciach. Z oferty Uniwersytetów Trzeciego Wieku korzystało ponad 5000 warszawiaków. Od 2007
roku wprowadzono nową formułę współpracy Miasta z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, opartą na wieloletnim dofinansowaniu programów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, będącą wyrazem wysokiej
oceny wartości, jakie niosą za sobą te programy dla seniorów oraz
jakości realizowanych działań.
Istotnym elementem wsparcia środowiska UTW była promocja ich
działalności. Senioralia – wydarzenie realizowane w Bibliotece Narodowej od 2008 roku stanowiło ważny element działań promujących
pozytywny wizerunek seniora. Ich głównym celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez propagowanie
nowoczesnych form aktywizacji seniorów, przede wszystkim poprzez
działalność UTW. Współpraca Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, realizującymi programy UTW, nie ograniczała się
tylko do wsparcia finansowego. Od kilku lat funkcjonowała Komisja
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Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, będąca
platformą dialogu społecznego pomiędzy samorządem a przedstawicielami poszczególnych organizacji pozarządowych.

Poznań
Program „Senioralni. Poznań” to projekt konkursowy prowadzony przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, miejską jednostkę organizacyjną, której zadaniem było podnoszenie jakości życia
poznańskich seniorów w obszarze zdrowia, edukacji, kultury i sztuki
oraz walka ze stereotypami dotyczącymi starości. Centrum wraz z działającymi w Poznaniu czterema Uniwersytetami Trzeciego Wieku co
roku organizowało Senioralia – wydarzenie o charakterze kulturalno-edukacyjnym, analogiczne do studenckich Juwenaliów, gdyż seniorzy
to druga po studentach siła w mieście. Stąd ich obecność i potrzeby
warte były zauważenia. Głównym założeniem było pobudzenie osób
starszych do działania poprzez edukację, a także zaangażowanie czasu
i przestrzeni dla seniorów oraz manifestacja ich potencjału i zasobów.
Partnerem przy organizacji imprezy były poznańskie Uniwersytety
Trzeciego Wieku. Wszystkie przyjęły propozycję partnerstwa i zobowiązały się do zorganizowania w swoich siedzibach po jednym otwartym wykładzie dla seniorów. W miesięcznym programie Senioraliów
znalazły się m.in.: uroczysta inauguracja imprezy, z udziałem władz
Miasta, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, miesięczny cykl
wykładów otwartych przygotowanych specjalnie na tę okazję przez
poznańską kadrę akademicką, bezpłatne warsztaty w Centrum Inicjatyw Senioralnych z zakresu psychologii i rozwoju, Dni Otwarte w poznańskich organizacjach, klubach oraz instytucjach działających na
rzecz osób starszych, inauguracja akcji „miejsce przyjazne seniorom”
(promowanie miejsc takich jak kawiarnie, sklepy, instytucje kulturalne
i użyteczności publicznej, odpowiadających na potrzeby osób starszych poprzez oferowanie atrakcyjnych produktów i usług, stosowanie zniżek i dostosowanie swojej architektury do potrzeb seniorów).
39

W ramach Senioraliów odbyła się również konferencja „Działania proseniorskie w Poznaniu na tle działań w Polsce – dobre praktyki”, na
której zaprezentowane zostały wyniki „Diagnozy potrzeb i oczekiwań
mieszkańców Poznania po 50. roku życia”. W trakcie konferencji zaprezentowane również zostały realizowane w Poznaniu liczne nowatorskie praktyki w obszarze wsparcia i aktywizacji seniorów.

Stepnica
Gmina Stepnica od wielu lat sprzyja seniorom. Na jej terenie działa
wiele organizacji pozarządowych, które skupiają się na organizowaniu, inspirowaniu i zachęcaniu osób starszych do udziału w imprezach
i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym
i sportowym. Dużą rolę w pobudzaniu aktywności seniorów i rozwijaniu ich zainteresowań odgrywa Gminny Ośrodek Kultury. Działania
na rzecz osób starszych zostały wzmocnione w roku 2007, poprzez
odpowiedni zapis w koncepcji pracy dyrektora GOK. Celem postawionym do osiągnięcia było utworzenie koła seniorów. Następnie w programie jego działania ujęto spotkania integracyjne, wycieczki piesze
i rowerowe, wyjazdy do kina i teatru oraz na spotkania z innymi kołami
działającymi w powiecie. Równocześnie Gminny Ośrodek Kultury zaproponował seniorom udział w prowadzonych tam warsztatach rękodzielniczych, które dla wielu seniorów ze Stepnicy stały się sposobem
na spędzanie wolnego czasu. Kolejnym ruchem seniorów i dla seniorów stało się zawiązanie w Stepnicy koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dla seniorów organizowane były wyjazdy do kina,
teatru oraz wycieczki. Koło to współpracowało z Kołem Seniorów
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Szczecina, w szczególności z sekcją teatralną i fotograficzną. W ramach projektu „Złota jesień w sieci”
zorganizowane zostały w Gminnym Ośrodku Kultury szkolenia komputerowe, będące odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i technicznemu seniorów. Zaplanowano również
warsztaty promujące profilaktykę zdrowotną, aktywność fizyczną oraz
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zdrowy styl odżywiania, spotkania z lekarzami, dietetykami i fizykoterapeutami. Zorganizowane zostało spotkanie integracyjne, podczas którego wręczono uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz
przygotowano wspólnie z uczestnikami szkoleń kronikę z notatkami
i fotografiami. Widząc duże zainteresowanie seniorów oraz wymierne
efekty działania przygotowano kolejny projekt „Teraz my”, skierowany do osób w wieku od 45 do 64 lat, zawierający zarówno szkolenia
komputerowe jak również zajęcia sportowe. Dzięki dotacji finansowej
z Gminy, Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowało obchody Światowego Dnia Inwalidy, warsztaty
rękodzielnicze oraz zajęcia koła recytatorskiego. Kolejnym przykładem dobrych praktyk na zagospodarowanie wolnego czasu seniorów
była działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stepnickiej oraz
Centrum Edukacji Nieformalnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Człowieka, które we współpracy i dzięki pomocy Gminy Stepnica aktywizowały stepnickich seniorów, chociażby poprzez zorganizowanie
dla nich zajęć gimnastycznych, kursów tańca towarzyskiego, zajęć kulinarnych „Gotuj z babcią”, warsztatów rękodzielniczych. Gmina wspierała również istniejący od 26 lat zespół folklorystyczny „Stepniczanie”,
którego członkami są mieszkańcy Stepnicy w wieku 7 – 80 lat. Zapewniała im miejsce na próby i spotkania, kupowała instrumenty i stroje
ludowe oraz umożliwiała wyjazdy na konkursy i przeglądy muzyczne.
Inne formy aktywizacji seniorów to chociażby organizacja obchodów
Święta Seniorów, Jarmarku Wielkanocnego, Bożonarodzeniowego czy
Dożynek Gminnych. Wreszcie Gmina wspomagała seniorów poprzez
prezentowanie i promowanie na stronie internetowej Gminy Stepnica
działań podejmowanych przez i dla seniorów.
***
Podsumowując tę edycję konkursu, po zapoznaniu się ze
wszystkimi złożonymi projektami, nasuwa się refleksja, iż coraz częściej samorządy starają się poświęcić swoje działania
seniorom i czynić to wspólnie z nimi. Tworzenie Rad Seniorów jako ciała doradczego i opiniotwórczego, wciąganie do
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współdecydowania osób starszych, doświadczonych, pełnych
pomysłów i mogących właściwie spożytkować swoją wiedzę
zaczyna być dobrą praktyką w wielu miejscach w Polsce. Pochylenie się nad problemami, z jakimi często osoby starsze się
stykają, takie jak niesamodzielność, kłopoty ze zdrowiem, ubóstwo prowokuje do podejmowania prób szukania rozwiązań,
często innowacyjnych i do tej pory niespotykanych. Zauważa się
ogromne korzyści z zaangażowania seniorów w życie lokalnej
społeczności. Coraz więcej organizacji pozarządowych decyduje
się na pełne zaangażowanie w działalność proseniorską, gdyż
właśnie w tej grupie osób widzą wielki potencjał i możliwość
skorzystania z ich doświadczenia. Jednocześnie wobec słabego
przystosowania niektórych grup starszych osób do dzisiejszej
rzeczywistości, w ramach działań profilaktycznych i przeciwwykluczeniowych coraz częściej organizuje się kursy, szkolenia i zajęcia zarówno z zakresu profilaktyki zdrowotnej jak i korzystania
z nowych technologii. Jednocześnie prowadzone wykłady z zakresu prewencji pozwalają coraz większej grupie osób starszych
uniknąć wielu niebezpieczeństw. Spotkania, wspólne wyjazdy to
z kolei znakomity sposób na działania zapobiegające poczuciu
osamotnienia i wykluczenia z coraz bardziej zmieniającego się
świata.

Rok 2013
Wyniki konkursu

W 2013 r. trzecia edycja konkursu, organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych odnosiła się do przestrzeni
publicznej. Jego hasłem był „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013
– Przyjazna Przestrzeń Publiczna”. Przestrzeń publiczna może być
rozumiana wieloaspektowo, gdyż zgodnie z definicją jest to obszar
o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,
poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Bywa także rozumiana symbolicznie, społecznie lub
socjologicznie – jako miejsce wymiany poglądów, teorii, miejsce spotkań umożliwiające walkę z wykluczeniem społecznym i stagnacją.
Tym razem chodziło o prezentację przedsięwzięć, które ułatwiają
życie osobom starszym, wciąż sprawnym, lecz już nie tak jak osoby
młode. Przyjazna przestrzeń publiczna rozumiana jest więc zarówno jako ułatwienia i zniesienie barier architektonicznych, tworzenie
miejsc przyjaznych seniorom, jak również aktywizowanie ich przez
lokalne samorządy do różnorodnego działania.
Prawo nakłada na inwestorów i zarządzających przestrzenią publiczną liczne obowiązki odnoszące się do ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Ułatwienia, których dotyczy konkurs, są wsparciem w postaci
rozwiązań organizacyjno-planistyczno-technicznych, ułatwiających życie osobom starszym i niesprawnym. Chodzi tu o takie pomysły, jak np.
więcej ławek w parku, więcej miejsc siedzących w autobusie wyjeżdżającym w godzinach, w których podróżują seniorzy, większe liternictwo
informacji adresowanych do seniorów w różnych mediach.
Celem trzeciej edycji konkursu było promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
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seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych, dzięki dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych. Do konkursu
zgłoszono łącznie 33 projekty. Kapituła konkursu oceniała programy/projekty i wytypowała zwycięskie samorządy. Postanowiła również
przyznać wyróżnienia w kilku kategoriach.
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”.
W kategorii powiat przyjazny seniorom zwycięzcą został powiat
nowosądecki za realizację projektu „Współpraca ze Stowarzyszeniem
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu”.
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”,
• „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”,
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•

„Programy zdrowotne: Biała Sobota, Szczepienia Przeciwko
Grypie dla osób 65+”.
3. Gmina Celestynów za realizację projektu „Przestrzeń publiczna Celestynowa zbliża Seniora do kultury”.
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”.
Poniżej prezentujemy zwycięskie i wyróżnione projekty.
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Województwo Kujawsko-Pomorskie
Realizowany projekt konkursowy oparty był o współpracę Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej,
pomocy rodzinie i na rzecz osób starszych. Był on realizowany co
roku poprzez otwarty konkurs ofert „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”, realizowany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Samorząd województwa
w ramach projektu dofinansowywał dwa typy działań skierowanych
na wsparcie seniorów:
–– półkolonie, warsztaty i inne inicjatywy mające na celu integrację
osób starszych z młodym pokoleniem
–– działania mające na celu wspieranie aktywności społecznej osób
starszych.
W okresie trzech lat zrealizowano we współpracy z organizacjami
pozarządowymi 124 projekty, w różnorodnym zakresie i postaci. Między innymi były to:
–– wycieczki, wyjazdy do kina, teatrów – głównie samych seniorów
i przez stowarzyszenia seniorów organizowane,
–– warsztaty komputerowe, plastyczne, zajęcia ze zdrowego żywienia,
kulinarne, rękodzielnicze – realizowane zarówno dla samych seniorów, jak również wspólnie z przedstawicielami młodego pokolenia,
–– zajęcia rekreacyjne i sportowe dla osób starszych, np. zajęcia na
basenie, aerobic, nordic-walking, szachy itp.,
–– festyny i pikniki integracyjne,
–– spotkania mające na celu podtrzymywanie tradycji kulturowych –
prezentacja ginących zawodów, śniadanie wielkanocne, spotkania
patriotyczno-historyczne z seniorami,
–– dofinansowanie udziału osób w podeszłym wieku w wydarzeniach
o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, np. w Ogólnopolskim
Przeglądzie Ruchu Artystycznego Seniorów, Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W ramach zadania „Wspieranie aktywności i integracji społecznej
seniorów” ze wsparcia i aktywizacji korzystało corocznie około 1000
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osób starszych z terenu całego województwa. Informacje o przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania zamieszczała na bieżąco
lokalna prasa oraz lokalnie umieszczano je na tablicach ogłoszeń.

Powiat Nowosądecki
Powiat nowosądecki podejmował w przestrzeni publicznej liczne
działania mające na celu realizację polityki senioralnej na Sądecczyźnie. Wspieranie seniorów odbywało się w różnych formach. Jedną
z nich była aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi
i liderami środowisk lokalnych, którymi są w dużej mierze również
osoby starsze. W roku 2007 utworzone zostało Powiatowe Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego prowadzenie powierzone zostało Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku. W ciągu wszystkich lat istnienia, oferta Centrum cieszyła
się ogromnym zaufaniem. Jego doradcy służyli pomocą i poradą.
Centrum zapewniało również warunki do rozwoju działalności organizacjom pozarządowym i działającym w nich osobom starszym
poprzez doradztwo merytoryczne, porady „pierwszego kontaktu”,
indywidualne konsultacje prawne i księgowe, wsparcie techniczne,
takie jak nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu (komputerów z dostępem do Internetu, kserokopiarki, drukarki, skanera).
Ponadto Centrum udzielało pomocy przy organizowaniu spotkań
otwartych, których tematyka wiązała się z Programem, w pozyskiwaniu środków finansowych i pozafinansowych na realizację zadań
publicznych, w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, które mogły zaowocować realizacją wspólnych przedsięwzięć, organizacją szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń. Centrum
inicjowało również działania aktywizujące i integrujące organizacje
pozarządowe, prowadziło i aktualizowało bazy danych organizacji
pozarządowych oraz promowało działalność organizacji uczestniczących w realizacji Programu poprzez tworzenie „bazy dobrych praktyk” na stronie internetowej powiatu.
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Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu realizowało co roku „Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi” w obszarach:
–– ochrony i promocji zdrowia (edukacji w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, organizowania badań profilaktycznych, podniesienia świadomości zdrowotnej, organizowania różnych form
wypoczynku, realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, organizację warsztatów, szkoleń i imprez
integracyjnych),
–– kultury fizycznej (uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych, przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu poprzez organizację imprez sportowych o charakterze masowym).
Powiat Nowosądecki współpracował z organizacjami senioralnymi
działającymi w regionie. Ponadto Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu finalizowało utworzenie Powiatowej Rady senioralnej w Nowym
Sączu, do zadań której miało należeć w szczególności podejmowanie
działań służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób starszych, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, inicjowanie
wypoczynku seniorów przy uwzględnieniu profilaktyki zdrowotnej
i promocji zdrowego trybu życia, wspieranie różnorodnych form edukacji seniorów, dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych, budowanie pozytywnego wizerunku osób
starszych, upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na
decyzje podejmowane przez władze lokalne oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Powiat Nowosądecki był współorganizatorem Forum III Wieku,
organizowanym na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju, promującym osoby starsze i ich potencjał oraz dobre praktyki z udziałem
organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie edukacji i rozwoju aktywności obywatelskiej i społecznej osób starszych z kraju i zagranicy. Ponadto Powiat współpracował i wspierał również finansowo
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, który
od 2004 roku z niezwykłym rozmachem, zaangażowaniem i pasją
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realizował politykę senioralną na Sądecczyźnie. Sądecki UTW oprócz
wiodącej działalności dydaktycznej realizował ważne z perspektywy
osób starszych projekty, takie jak m.in.:
–– Akademię Aktywnego Seniora ( głównie skierowana do mężczyzn
60+ oraz ich wnuków), której celem było rozwijanie wspólnych
zainteresowań i pasji,
–– Akademię Umysłu z zajęciami rozwijającymi możliwości umysłu
osób starszych, kursami językowymi, komputerowymi i psychologicznymi,
–– Akademię Ruchu, propagującą zdrowy styl życia poprzez ruch fizyczny, z szerokim wachlarzem zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych,
–– Akademię Zdrowia i Urody, mającą na celu wyrobienie nawyku
dbania o zdrowie i urodę ciała,
–– Akademię Podróżnika i Majsterkowicza, dedykowaną głównie panom, w ramach której odbyły się warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne i rzeźbiarskie,
–– Biuletyn Sądeckiego UTW – kwartalnika poświęconego inicjatywom podejmowanym przez sądeckich seniorów.
Ponadto UTW realizował projekt „Współgranie, współtworzenie,
współdziałanie”, który służyć miał wymianie doświadczeń i dobrych
praktyk w zakresie zwiększania aktywności osób starszych w wielu
zakresach życia społecznego i kulturalnego. Projekt zakładał przeprowadzenie nowatorskiego programu o charakterze edukacyjno-integracyjnym, w który zaangażowani mieli być przedstawiciele seniorów
i młodzież gimnazjalna. Miał on być propozycją poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodszym
pokoleniem oraz budowania wzajemnych więzi.
Zorganizowane również zostały warsztaty tematyczno-muzyczne,
których zwieńczeniem było wspólne przygotowanie przez seniorów
i młodzież „Szopki regionalnej”. Finalnym efektem warsztatów fotograficznych, plastycznych i rękodzielniczych było zorganizowanie
wystawy prac uczestników kursów.
Sądecki UTW wspólnie ze Stowarzyszeniem Korzenie i Skrzydła
realizował projekt „Bądźmy aktywni razem”, którego celem było podniesienie jakości i poziomu życia osób starszych, promocja aktywności
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seniorów oraz wyrobienie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Projekt skierowany był do dwóch grup odbiorców – osób
powyżej 60. roku życia oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Realizacja
przedsięwzięcia stwarzała warunki dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, a także zwiększała samodzielność seniorów, zwłaszcza
wśród mieszkańców małych wsi i miasteczek. W ramach zadań zaplanowano takie kierunki działania jak organizację zajęć ruchowych,
wyjazdy edukacyjno-turystyczne, „Międzypokoleniowy Rajd”.
Corocznie organizowane było Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu – będące najszerszą płaszczyzną wymiany
informacji i doświadczeń, w którym brały udział liczne organizacje
działające na rzecz seniorów.
Lokalny samorząd podchodził z wielką dbałością i szacunkiem
do osób starszych, gdyż w powszechnie panującym przekonaniu ta
współpraca była ważna i konieczna. Zarząd Powiatu starał się dołożyć
wszelkich starań, aby była ona jak najbardziej owocna i mogła się nieustannie rozwijać i doskonalić.

Warszawa
Warszawski projekt to „Warszawa przyjazna seniorom – przestrzeń miejska dobrze zaprojektowana dla osób starszych – wybrane
dobre praktyki”. Partnerami Urzędu m.st. Warszawy współdziałającymi w projekcie były biura i jednostki m.st. Warszawy, organizacje
pozarządowe oraz zagraniczni partnerzy projektu „Innowacje na rzecz
Aktywnego Starzenia Się” DAA.
Projekt tworzył warunki do realizacji działań promujących aktywność osób starszych, podejmowania wyzwań społecznych, zawodowych
i obywatelskich oraz realizacji własnych planów. Warszawa prowadziła
różne działania mające na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej do
życia dla warszawskich seniorów. Chodziło o to, aby w sposób priorytetowy potraktować potrzeby mieszkańców najstarszych, którzy ze
względu na ograniczoną mobilność do niedawna nie korzystali w pełni
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z możliwości, jakie daje nowoczesna metropolia, i którzy rezygnując
z wielu aktywności, udziału w kulturze i rekreacji oraz wycofując się
z życia publicznego nie wykorzystywali w pełni swojego potencjału
życiowego, doświadczenia i wiedzy. Duże znaczenie w jej tworzeniu
miał udział osób starszych w procesie projektowania przyszłych działań, m. in. tworzeniu i konsultacjach programu „Warszawa Przyjazna
Seniorom” oraz planowaniu centrum aktywności międzypokoleniowej
(w ramach projektu „Innowacja na rzecz Aktywnego Starzenia się”).
Wśród działań w przestrzeni miasta można było wymienić:
–– wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych ułatwiających osobom starszym pokonywanie barier przestrzennych (windy, podjazdy, dłuższe światła),
–– tworzenie siłowni plenerowych z urządzeniami dostosowanymi do
potrzeb osób starszych, których lokalizacje są konsultowane z przyszłymi użytkownikami,
–– dostosowanie transportu miejskiego do potrzeb tej grupy poprzez
wprowadzenie niskopodłogowych autobusów i tramwajów,
–– bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osób powyżej 70.
roku życia oraz bilet seniora dla osób powyżej 65. roku życia oraz
prowadzenie akcji społecznych uwrażliwiających na potrzeby pasażerów i zachęcających do ustępowania miejsc siedzących osobom
starszym,
–– współfinansowanie około 70 klubów seniora, 16 placówek wsparcia
dziennego oraz szeroko rozwiniętej sieci Uniwersytetów Trzeciego
Wieku,
–– wsparcie aktywności sportowej seniorów w przestrzeni publicznej
poprzez udostępnienie swoich obiektów sportowych w ramach
programu „Senior starszy, sprawniejszy”,
–– ułatwienie dostępu do literatury poprzez sieć bibliotek i program
literatury na telefon oraz specjalną ofertę domów kultury i miejskich teatrów.
Miasto Warszawa prowadziło prace nad programem „Warszawa
przyjazna seniorom” na lata 2013-2020, powstającym na bazie zasad
nowoczesnej polityki społecznej, którego celem miała być poprawa
jakości życia seniorów w Warszawie oraz rozwój ich kompetencji,
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możliwości i zdolności w różnych rolach społecznych”, poprzez
zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej seniorów i utrzymanie
ich samodzielności.
W Warszawie działała również Komisja Dialogu Społecznego ds.
Osób Starszych i Kombatantów oraz Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, których stanowiska i opinie
uwzględniane były w polityce senioralnej Miasta.
Podejmowane były również działania w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, wśród nich
na szczególną uwagę zasługiwały takie inwestycje jak modernizacje
kilku przychodni SPZOZ, przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego, budowa nowych obiektów muzealnych całkowicie przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych (Muzeum Żydów Polskich), modernizacja teatru Roma, budowa kładek
dla pieszych z windami oraz pochylni umożliwiających poruszanie się
osób z ograniczeniem ruchowym oraz wózków dziecięcych. W ramach
zadań modernizacyjnych i budowy sygnalizacji świetlnych realizowane
były usprawnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych takie jak
przyciski dla pieszych z sygnalizacją dźwiękową, naprowadzaniem na
przycisk dla niewidomych, obniżenia krawężników w rejonie przejść
dla pieszych z zastosowaniem płytek z wypustkami.
Warszawscy seniorzy w przestrzeni miejskiej stolicy odnajdywali
także bogatą ofertę zajęć, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby
tej grupy wiekowej. O atrakcyjności zajęć decydowała nie tylko bardzo duża różnorodność, od zajęć edukacyjnych poprzez artystyczne
czy rekreacyjne, aż po towarzysko-integrujące, ale przede wszystkim
ich lokalny charakter. Sprawiało to, że osoby starsze poruszające się
w najbliższym sąsiedztwie swego miejsca zamieszkania miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach aktywizujących. Działało blisko 70
klubów seniora, dzielnicowe dzienne domy pobytu. Szczególne znaczenie na mapie seniorskiej Warszawy miały Uniwersytety Trzeciego
Wieku, których było około 30.
Otwieranie przestrzeni publicznej dla osób starszych to także
ułatwienie dostępu do urządzeń cyfrowych i umożliwienie seniorom
w przystępny dla nich sposób poznawania tajników Internetu. Miasto
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Stołeczne Warszawa widziało dużą potrzebę wspierania realizacji projektów, przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu starszych mieszkańców miasta, stąd też pojawił się projekt „E-senior czyli Warszawa
Przyjazna Wiekowi”, stanowiący jeden z pierwszych etapów działań
mających na celu zbudowanie warszawskiego systemu wsparcia dla
osób powyżej 60 roku życia w zakresie integracji cyfrowej. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizowane było także we wszystkich Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w takich działaniach jak :
„Projekt Wł@cz Senior”, „Aktywny Senior 2013” czy „Nowoczesne
technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych”.
Od kilku lat Warszawa wspierała również aktywność sportową warszawiaków. Projekt „Senior starszy sprawniejszy” miał na celu przekształcenie przestrzeni publicznej z myślą o potrzebach sportowo-rekreacyjnych starszych warszawiaków oraz odczarowanie infrastruktury
sportowej jako zarezerwowanej wyłącznie dla młodych mieszkańców
miasta. Do głównych założeń programu należały: poprawa ogólnego
stanu zdrowia fizycznego osób starszych, rozpowszechnianie wśród
seniorów zdrowego stylu życia – regularnych ćwiczeń fizycznych
i zdrowej diety, podniesienie zdolności seniorów do samodzielnego
funkcjonowania i ich jakości życia, zmniejszenie monotonii życia codziennego, zmniejszenie ryzyka izolacji społecznej. Celem programu
było zachęcenie seniorów do systematycznej aktywności ruchowej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania, zachęcenie do czynnego
uczestnictwa w życiu społecznym, stworzenie możliwości aktywnego
spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej i wyjścia z domu dla
przyjemności, wykorzystanie miejskiej bazy sportowej oraz dostosowanie charakteru i zakresu ćwiczeń do wieku i sprawności fizycznej oraz
potrzeb uczestników zajęć.
Warto również podkreślić, iż dodatkową wartością miejskich działań na rzecz seniorskiej przestrzeni Warszawy było podejmowanie ich
nie tylko na poziomie centralnym, ale również lokalnie, przez urzędy
dzielnic m.st. Warszawy. Zróżnicowanie ekonomiczne, demograficzne i przestrzenne miasta wymagało bowiem uwzględnienia specyfiki
lokalnych środowisk seniorskich, co umożliwiało poszerzenie oferty
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dedykowanej seniorom oraz dokładniejszą – bo podejmowaną z perspektywy lokalnej – analizę potrzeb odbiorców.

Kluczbork
Zgłoszony do konkursu przez Kluczbork projekt „Rewitalizacja
miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części
wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych” realizowany był
przy współpracy wspólnot mieszkaniowych w starej części miasta, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Gminne,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf ” oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Seniorzy mieli swój znaczący wpływ na
kształt projektu, np. przy decydowaniu o konieczności zainstalowania
windy dla niepełnosprawnych czy przydziale pomieszczeń w ratuszu
dla działających w gminie organizacji i dostępie do nich.
Pierwsza część projektu to rewitalizacja Ratusza i terenu wokół niego, dzięki której odnowiono budynek Ratusza, dostosowano jego parter do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla
niepełnosprawnych). Przeniesiono tu siedziby wielu stowarzyszeń
zrzeszających m.in. emerytów i rencistów, kombatantów, Uniwersytet Trzeciego Wieku czy działające na rzecz kobiet Stowarzyszenie Kobietom-Mammograf. Ratusz stał się swego rodzaju centrum
kulturalno-społecznym stowarzyszeń. Członkowie stowarzyszeń nie
musieli daleko nosić sprzętów ani rekwizytów, a swobodny dostęp do
pomieszczeń Ratusza przed, w czasie i po organizowanej w pobliżu
imprezie ułatwiało im jej organizację.
Odnowiony teren wokół Ratusza stał się deptakiem zamkniętym
dla ruchu samochodowego, co zwiększyło bezpieczeństwo pieszych
i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obniżone krawężniki i nowa kostka chodnikowa stanowiły kolejny czynnik bezpieczeństwa. Monitoring obejmujący teren wokół budynku Ratusza również
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przyczynił się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa. Teren ten stał
się reprezentacyjną wizytówką miasta. Deptaki prowadzące do Ratusza, wybrukowane kostką betonową stały się bezpieczne dla pieszych,
matek z dziećmi w wózkach i niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Druga część projektu skupiła się na parku miejskim. Zapewniono tam większe bezpieczeństwo, wyremontowano ścieżki dla pieszych
i ścieżkę rowerową, zbudowano oświetlenie i monitoring wizyjny. Uregulowano szerokość ścieżek dla pieszych i zmieniono ich nawierzchnię
na taką, którą stosuje się w zabytkowych parkach. Wszystko to służyło
seniorom, którzy zaczęli chętniej korzystać z uroków parku, często
tam spacerowali, uprawiali nordic walking czy jeździli rowerem. To też
zasługa miejscowego koła emerytów, które zaangażowało się w propagowanie czynnego sportu dostosowanego do możliwości tej grupy
wiekowej.
W ramach dofinansowywanych corocznie przedsięwzięć można
wymienić organizowane przez stowarzyszenie „Kobietom-Mammograf ” kolejne edycje wystawy prac artystycznych „Sercem malowane”,
„Różowy Marsz Nadziei” – akcję informacyjną o potrzebie wykonywania badań mammograficznych czy warsztaty rękodzieła. Gminny
Zarząd Związku Emerytów organizował m.in. wyjazdy rekreacyjne
i krajoznawcze dla seniorów i uczestniczył w organizowanych przez
gminę majówkach rowerowych.
Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzeszający osoby poszukujące wiedzy, organizował dla nich wykłady o tematyce niezbędnej seniorom.
W roku 2012 gmina Kluczbork rozpoczęła program pilotażowy „Gmina Kluczbork dla Seniora”, który zakładał włączenie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, sektora organizacji pozarządowych oraz
firm prywatnych do działań służących na rzecz poprawy jakości życia
i aktywizacji seniorów. Program skierowany był do osób powyżej 65.
roku życia, mieszkających w Gminie Kluczbork. Dzięki uczestniczeniu
w programie seniorzy mogli korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Korzystać
z tych ofert można było po okazaniu wydanej specjalnie dla programu
Karty Seniora.
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Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, 23 września
2013 roku powołana została Kluczborska Rada ds. Seniorów, składająca się z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na
rzecz osób starszych. Rada miała pełnić funkcję doradczą i inicjatywną Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawach dotyczących tworzenia warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych, miała
się zajmować określaniem priorytetów i potrzeb seniorów oraz miała
przedstawiać propozycje i wnioski dotyczące podjęcia odpowiednich
działań na rzecz seniorów.
W ramach podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gmina Kluczbork podpisała umowę pilotażową o przystąpieniu
do powszechnego Polskiego Centrum Opieki „Teleopieka”. Oferta
teleopieki domowej skierowana została do całej grupy osób indywidualnych, które mogą czuć się zagrożone ze względu na swoją sytuację
życiową lub chorobę.

Międzyrzec Podlaski
Międzyrzec Podlaski w ramach dofinansowania z Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2012 -2013 realizował projekt „Wiek nie ma znaczenia. Psychofizyczna i społeczna aktywizacja seniorów”. Projekt realizowany był przez
Integracyjne Centrum Edukacji i Kultury w partnerstwie z Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. W mieście podejmowane były działania wpisujące się we wszystkie możliwe rozumienia
przestrzeni publicznej. Konkursowy projekt skierowany został do
grupy beneficjentów powyżej 60 roku życia. Jego celem była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz
zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez ich aktywność
społeczną. Nadrzędnym celem projektu było wzmocnienie podmiotowości społecznej osób starszych w środowisku lokalnym poprzez
aktywne uczestnictwo seniorów w zajęciach, wykładach, warsztatach
i seminariach. W ramach projektu odbywały się wykłady „Świadome
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i aktywne życie seniora”, warsztaty psychologiczne, komputerowe,
fotograficzne, kulinarne, dziennikarskie, spotkania z dietetykiem, wycieczki edukacyjne. Odbyła się również wystawa fotografii oraz wydany
został folder promujący aktywność społeczną seniorów. Zorganizowano seminarium wiedzy o organizacjach pozarządowych, szkolenia dla
wolontariuszy, a także zajęcia z jogi i nordic walkingu.
W styczniu 2013 roku powołana została Międzyrzecka Rada Seniorów, której celem działania miała być integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych
osób na zewnątrz. Do jej zadań miało należeć:
–– inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej
osób starszych oraz zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej,
–– podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału
i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych w zakresie kultury, sportu i edukacji,
–– opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji
osób starszych,
–– doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy
socjalnej i usług opiekuńczych,
–– współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych,
–– dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi
społecznych,
–– przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań
w perspektywie krótko i długoterminowych działań na rzecz osób
starszych.
Innym działaniem międzyrzeckiego samorządu było współorganizowanie projektu „Aktywny Międzyrzec, Sprawne Społeczeństwo”.
Głównym celem tego projektu była aktywizacja dzieci, młodzieży
oraz osób starszych poprzez propagowanie kultury fizycznej i sportu
w środowisku lokalnym. W ramach projektu osoby starsze brały udział
w zajęciach ogólnorozwojowych, uprawiały nordic walking, brały udział
w spływie kajakowym a także w warsztatach dotyczących zdrowego
trybu życia.
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Działania konkursowe odnaleźć można było również w działaniach
infrastrukturalnych miasta. W ramach projektu „Zagospodarowanie
terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jeziorka” zaprojektowana infrastruktura obiektu i jego otoczenia uwzględniła potrzeby
osób starszych i inwalidów, takie jak odpowiedni poziom chodników,
odpowiednia szerokość przejść i korytarzy, sanitariaty dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Na potrzeby rekreacyjne, również
osób starszych, w mieście wybudowano w okresie 2011-2013 prawie
2500 nowych ścieżek pieszo-rowerowych i odnowiono elementy małej architektury, w tym ponad 70 ławek. Przebudowane zostało także
targowisko miejskie – również z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, ograniczonych ruchowo i niepełnosprawnych. Działania mające
na celu poprawę warunków życia osób starszych oraz ułatwienie im
funkcjonowania przeprowadził również Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim. Wybudowano dwie windy mające ułatwić poruszanie
się osobom starszym i niepełnosprawnym, do ich potrzeb dostosowane zostały również sanitariaty.
Wreszcie warto wspomnieć, iż Międzyrzec Podlaski od 2012 roku
uczestniczył w projekcie „Zamieszkaj u nas” – skierowanym do osób
starszych z dużych aglomeracji miejskich, które na starość szukają spokojnego, bezpiecznego i czystego miejsca do zamieszkania.

Kielce
Kielecki projekt „Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób
starszych w Kielcach” realizowany był w sposób ciągły od 2011 roku,
przy pomocy wielu partnerów współdziałających w projekcie.
Zintegrowany system wsparcia miał bezpośredni związek z kształtowaniem środowiska fizycznego poprzez rozwiązania infrastrukturalne znoszące bariery architektoniczne, jak również środowiska społecznego, poprzez wspomaganie aktywności seniorów. Dużą wagę Gmina
Kielce położyła na nowatorskie działania poprzez tworzenie mieszkań chronionych, których celem miało być wspieranie samodzielności
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i aktywności osób starszych. Budowa mieszkań chronionych, na które było duże zapotrzebowanie dawała szansę na prowadzenie przez
najstarsze pokolenie jak najdłużej aktywnego i samodzielnego życia.
Mieszkania składały się z pokoju z balkonem, kuchni i łazienki oraz
dzwonka, z którego korzysta się w sytuacjach nagłych. Zapewniony został całodobowy dyżur pracowników socjalnych i opiekunek, których
zadaniem było zajmowanie się mieszkańcami wymagającymi ciągłej
opieki. Zasady odpłatności ustalane były indywidualnie w zależności
od kryterium dochodowego.
Miasto, dbając o dogodną przestrzeń odpowiadającą potrzebom
seniorów, utworzyło ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji w różnych częściach miasta, umożliwiające integrację międzypokoleniową.
Strefy wyposażone zostały w ławki, oświetlenie, system monitoringu,
urządzenia i sprzęt do czynnego wysiłku (siłownia na powietrzu, stoły
do gry w szachy) oraz miejsca do grillowania. Do aktywności miały zachęcać baseny miejskie, teatry i filharmonia, oferujące zniżki dla
grup seniorów. Co roku organizowane były akcje szczepień przeciwko
grypie oraz targi medyczne, podczas których osoby starsze mogły skorzystać z różnych badań, np. słuchu czy wzroku. Do osób starszych
adresowane były również usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania, poprawiające ich sprawność fizyczną.
Swobodne przemieszczanie się po mieście miały ułatwiać kursujące
na wybranych obszarach bezpłatne autobusy komunikacji miejskiej.
Infrastruktura miejska oraz miejsca użyteczności publicznej dostosowane zostały do potrzeb osób o obniżonej sprawności ruchowej (m.in.
poprzez likwidowanie krawężników, zwiększenie ilości ławek i miejsc,
gdzie można odpocząć, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z przestrzeni miejskiej przez seniorów).
Osoby starsze miały możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu
w funkcjonujących czterech klubach seniora, ich pięciu filiach, w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, których działalność miała na celu przeciwdziałanie procesowi marginalizacji poprzez
umożliwienie kontaktów społecznych, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, podnoszenie sprawności fizycznej i intelektualnej, organizowanie
życia codziennego osób starszych i przygotowywanie do pozytywnego
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przeżywania procesu starzenia się. Seniorzy mieli otrzymywać tam
wsparcie emocjonalne, usługi rehabilitacyjne, terapeutyczne, zajęcia rekreacyjno-kulturalne, pomoc w załatwianiu codziennych spraw. W Klubach Seniora osoby starsze mogły realizować swoje pasje i zdolności
artystyczne. Organizowane były wycieczki, ogniska, rajdy, grzybobrania,
wspólne wyjścia do kina, teatru i na koncerty. Współpraca z instytucjami
kulturalnymi i edukacyjnymi umożliwiała prezentację twórczości seniorów społeczności lokalnej. Zwieńczeniem tych działań były Senioralia
– coroczna międzypokoleniowa impreza integracyjna.
Warto również wspomnieć o realizowanym w mieście programie
wolontaryjnym, stanowiącym doskonały sposób na zagospodarowanie wolnego czasu seniorów i zachowanie ich aktywności zawodowej.
Seniorzy wolontariusze często podejmowali się zadań wymagających
pewnych specyficznych umiejętności i predyspozycji, których brakuje
osobom młodym. Jako wolontariusze byli postrzegani jako osoby bardzo sumienne, które zazwyczaj na dłużej niż młodzi wiążą się z daną
organizacją. Wolontariat stał się dla nich sposobem na pokonanie samotności, wyjście z domu, poznanie nowych osób, był okazją do ciągłej nauki, rozwoju i kreatywności. Seniorzy dzięki swojej pracy czuli
się potrzebni i ważni dla innych, przez co umacniało się ich poczucie
własnej wartości.
Kielecki Zintegrowany System Wsparcia na rzecz osób starszych
poza działaniami związanymi bezpośrednio z podnoszeniem jakości życia seniorów, miał również za zadanie kreowanie pozytywnego
i prawdziwego obrazu starości oraz pogłębienie wiedzy na temat zmian
biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących z wiekiem,
w ramach przygotowania społeczeństwa do starości.

Wieliczka
Projekt Wieliczki był wielozadaniowy i dotyczył rewitalizacji miasta, budowy świetlic środowiskowych, budowy placu targowego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz tworzenia Zintegrowanego
Systemu Transportu Zbiorowego w Aglomeracji Krakowskiej.
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Jego głównymi celami były: potrzeba podniesienia standardu życia mieszkańców i poprawa wizerunku miasta w oczach turystów. Poprzez rewitalizację Centrum Miasta oraz historycznego Parku Adama
Mickiewicza, Gmina Wieliczka dostosowała przestrzeń publiczną do
potrzeb osób starszych. Dzięki przebudowie ulic w obrębie zabytkowego centrum miasta zmieniła się estetyka publiczna tego obszaru,
zmniejszyła się ilość barier architektonicznych, a centrum Wieliczki
stało się bardziej przyjazne dla seniorów. W jego obrębie można odpocząć w przyjaznym otoczeniu zieleni i fontann, a ławeczki umieszczone
w centralnych punktach miasta stały się miejscem odpoczynku w trakcie zakupów, a także spotkań z rodziną i znajomymi. Rewitalizacja
Parku Adama Mickiewicza, poprzez poprawę jego estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni rekreacyjnej, poprzez przebudowę nawierzchni
i budowę alejek, wpłynęła na atrakcyjność tego miejsca, które stało
się miejscem integracji różnych grup społecznych, w tym młodzieży,
osób niepełnosprawnych i starszych. To tu zaczęły się spotykać seniorskie grupy miłośników nordic walkingu, rowerzyści i spacerowicze. Dużą
grupę stanowili właśnie seniorzy, gdyż był to dla nich teren atrakcyjny,
płaski i niewymagający dużego wysiłku fizycznego.
Druga część projektu dotyczyła budowy świetlic środowiskowych
w 5 miejscowościach w gminie. Miały one być miejscem przystosowanym do uczestnictwa w zajęciach dla osób 50+, także pod kątem niesprawności ruchowej. W świetlicach miały odbywać się zajęcia dla osób
starszych, spotkania integracyjne, warsztaty i wydarzenia kulturalne.
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – polegający
na dostawie i montażu komputerów wraz z bezpłatnym dostępem do
Internetu zakładał utworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla
osób 50+ w ich domach, poprzez możliwość interaktywnego udziału
w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym.
W ramach Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego
w Aglomeracji Krakowskiej zastosowano rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom starszym i niesprawnym ruchowo, poprzez budowę parkingów i dojść do peronów.
Wreszcie wyremontowanie placu targowego Bednarka połączono z zaplanowaniem infrastruktury służącej do odpoczynku.
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Zagospodarowanie przestrzeni ławkami to ułatwienie osobom starszym odpoczynku. Również toalety i ciągi komunikacyjne dostosowano do potrzeb seniorów.

Nysa
Mając na uwadze zmiany demograficzne województwa opolskiego, wskazujące na starzenie się społeczności lokalnej, podjęte przez
Gminę Nysa działania wpisały się w dokumenty strategiczne gminy,
w szczególności w Gminny Program na Rzecz Seniorów, który został
opracowany przy udziale wszystkich organizacji i instytucji zrzeszających i działających na rzecz seniorów. W Programie jednym z priorytetów było „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób
starszych”, w szczególności poprzez:
–– tworzenie miejsc przyjaznych seniorom,
–– dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych,
–– dostosowanie transportu publicznego do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych,
–– rozbudowę infrastruktury monitoringu miejskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym,
–– rozwój systemu wsparcia dla osób starszych, nie mogących samodzielnie funkcjonować w środowisku.
„Nysa przyjazna seniorom – aktywność i integracja w przestrzeni publicznej” to projekt, który nyski samorząd realizował wspólnie
z Radą Seniorów w Nysie, Dziennym Domem Pobytu im. Jerzego
Kozarzewskiego oraz Uniwersytetem III Wieku w Nysie.
Na terenie Gminy Nysa prowadzone było kompleksowe dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Dlatego
przy rewitalizacji ul. Krzywoustego w Nysie wzięto pod uwagę potrzeby jej mieszkańców i osób przyjezdnych. Wzdłuż deptaków ustawiono
ławeczki, stojaki na rowery, latarnie, kosze na śmieci. W cieniu zieleni,
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przy fontannie, miejsce to szybko stało się docenione przez osoby starsze, rodziców z dziećmi, spędzających tu swój wolny czas – bawiąc się,
czytając książki, korzystając z bezprzewodowego Internetu. Zamontowane dodatkowe oświetlenie sprawiło, że przeszkody były bardziej
widoczne, a monitoring wizyjny tej części miasta dał dodatkowe poczucie bezpieczeństwa i zwiększył szybkość reakcji na sytuacje zagrożenia
zdrowia i życia przebywających w tym miejscu osób. Świadomi tego
seniorzy chętnie wybierali ulice Krzywoustego jako miejsce spotkań
towarzyskich i odpoczynku. Przeprojektowane powierzchnie deptaka
pozbawione zostały uskoków i krawężników, a wejścia do sklepów
uzupełnione zostały wyprofilowanymi pochylniami. Deptak przy ul.
Krzywoustego w takim kształcie stał się przyjazny dla osób starszych,
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, rodziców
z dziećmi i rowerzystów. Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi było wynikiem konsultacji społecznych
i wypracowanych kompromisów.
Dzięki takim właśnie konsultacjom Gminna Rada Seniorów w Nysie wyszła z inicjatywą stworzenia na potrzeby seniorów Fitness Parku
na świeżym powietrzu. Przy trakcie spacerowym zamieszczono urządzenia do ćwiczeń wraz z instrukcjami używania, wybudowano boisko
do gry w bule, zamontowano ławeczki oraz oświetlenie typu parkowego. Powstanie specjalnej strefy fitness w parku miejskim zachęciło
nyskich seniorów do czynnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na
świeżym powietrzu, co ma ogromne znaczenie dla ich kondycji i stanu
zdrowia. Nie bez znaczenia dla osób starszych, szczególnie samotnych,
była możliwość przebywania wśród innych seniorów, co sprzyjało integracji tego środowiska. Wybudowany Fitness Park z jednej strony
wpływał na poprawę kondycji zdrowotnej seniorów, z drugiej dawał
okazję do aktywności i spotkań, co przyczyniło się do większego zaangażowania seniorów w życie lokalnej społeczności. Fitness Park stał
się również miejscem spotkań integrujących mieszkańców, bowiem
w pobliżu znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe oraz
Skate Park dla młodzieży. W ten sposób zagospodarowana przestrzeń
publiczna miała połączyć pokolenia.
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Gmina na bieżąco realizowała rozbudowę i remont kolejnych
dróg gminnych, mających na celu zniesienie barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej. W celu ułatwienia dostępu do
korzystania z komunikacji miejskiej przez osoby starsze i niepełnosprawne zakupiono 7 autobusów niskopodłogowych. Modernizacja
taboru autobusowego przyczyniła się do zwiększenia mobilności
osób z dysfunkcją ruchu, a więc i do aktywniejszego uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej.
W ramach likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej dokonano modernizacji Krytej Pływalni w Nysie. Została ona dostosowana do potrzeb osób starszych, z dysfunkcją ruchu. Przebudowany został również Nyski Dom Kultury, który
wcześniej posiadał wiele barier architektonicznych oraz niewystarczające zaplecze do prowadzenia różnego rodzaju kół zainteresowań dla
seniorów. Usprawniono w nim szereg ciągów komunikacyjnych, zamontowano windy i podnośniki. Ponadto, do potrzeb osób starszych,
zwłaszcza z dysfunkcją ruchu, został dostosowany budynek Urzędu
Miejskiego.
Wreszcie w ramach dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Nysa zaadaptowano budynek na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Inkubatora Organizacji Społecznych. Zadanie obejmowało utworzenie
Gminnego Centrum Pomocy Społecznej, w skład którego wchodzić
miały: Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym Klub Integracji Społecznej, Klub Umiejętności Społecznych, Zespoły Interdyscyplinarne,
Świetlica Socjalna z programem zajęć socjoterapeutycznych i Inkubator Organizacji Społecznych. W Centrum Pomocy Społecznej
powstały sale wyposażone w sprzęt multimedialny, wykorzystywane
do prowadzenia zajęć i szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, przedsięwzięć prowadzonych przez NGO, akcji prowadzonych dla dzieci i młodzieży. W wyniku realizacji zadania powstał
obiekt i strefa przyjazna osobom starszym, niedołężnym i niepełnosprawnym, często korzystającym z usług Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W nowo utworzonych salach prowadzone były szkolenia
dla seniorów w ramach Polski Cyfrowej Równych Szans, której celem
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było wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych
dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach.
Wszystkie podjęte działania oraz działania przyjęte do realizacji
na lata późniejsze, miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ich integrację ze społecznością lokalną jak
i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej.

Lublin
Celem projektu „Lublin Przyjazny Seniorom” było podniesienie
ogólnej świadomości na temat aktywności osób starszych i jej różnorodnych wymiarów, propagowanie solidarności międzypokoleniowej,
a także implementacja działań mających na celu wykorzystanie potencjału osób starszych oraz umożliwienie im prowadzenia niezależnego
i godnego życia.
W celu stworzenia przyjaznej seniorom przestrzeni publicznej, podjęto szereg działań w dziedzinie polityki społecznej, opieki zdrowotnej,
usług społecznych, programów szkolenia dorosłych, wolontariatu, dostępu do mieszkań, technologii informacyjnych i transportu. Projekt
„Lublin Przyjazny Seniorom” realizowany był od 2011 roku. Tworzyły
go następujące zadania i działania:
–– w 2011 roku uchwalono „Program wsparcia i aktywizacji seniorów
na terenie Miasta Lublin w 2012 roku”,
–– powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin do Spraw Seniorów,
–– powołano Społeczną Radę Seniorów Miasta Lublin – w skład której weszli przedstawiciele seniorów oraz organizacji pozarządowych
wspierających i reprezentujących seniorów,
–– organizowane były corocznie liczne konferencje i akcje informacyjne, dotyczące promocji aktywności osób starszych i działań międzypokoleniowych, m.in. bardzo uroczyste obchody Dnia Solidarności Międzypokoleniowej.
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Tworzone były nowe centra i kluby aktywności seniorów (także
przy szkołach) w różnych dzielnicach miasta, będące miejscami aktywności, rozwoju zainteresowań, wolontariatu oraz wykorzystania
potencjału najstarszych mieszkańców miasta. Organizowano liczne
spotkania międzypokoleniowe z udziałem przedszkolaków i uczniów
oraz seniorów np. Dzień Babci i Dziadka, międzypokoleniowe warsztaty artystyczne, kulinarne.
Silnie wspierana była działalności wolontariatu międzypokoleniowego, poprzez takie akcje jak np. Pani Babcia i Pan Dziadek u dzieci
w szpitalu, w Domu Dziecka; uczniowie w Domach Pomocy Społecznej, szpitalach, środowiskach rodzinnych seniorów.
Utworzone zostało Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, wspierające organizacje pozarządowe, działające na rzecz
seniorów, dzieci i rodzin. W ofercie znalazły się zajęcia psychologiczne, prozdrowotne, gimnastyczne, komputerowe i językowe.
Dużą wagę miasto przykładało do promowania integracji pokoleń
poprzez prezentacje artystyczne, wystawy, międzypokoleniowe muzykowanie, festyny osiedlowe, etc. Wsparcie seniorów zależnych
odbywało się m.in. poprzez utworzenie ośrodka pobytu dziennego
dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi.
Co roku przeprowadzana była wspólna akcja Prezydenta i Społecznej Rady ds. Seniorów „Miejsce Przyjazne Seniorom”, służąca wyróżnieniu instytucji i miejsc, w których osoby starsze czują się miło,
swobodnie i są godnie traktowane. W 2012 roku wyróżniono 26 podmiotów.
Miasto patronowało również organizacji corocznych „Lubelskich
Dni Seniora” (21 – 28 września 2012 roku, 10 – 16 czerwca 2013
roku), podczas których odbywały się na terenie całego miasta imprezy
kulturalne, sportowe, zdrowotne.
Osoby starsze, które ze względu na stan zdrowia wymagają opieki
osób drugich, miały zapewnioną pomoc w swoim miejscu zamieszkania w postaci usług opiekuńczych. Od 2012 roku m.in. niepełnosprawni Seniorzy mogli skorzystać z usług asystenta, od 2013 roku
wprowadzono w Lublinie nowatorską formę asystenta na telefon.
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Samorząd Miasta podejmował liczne działania inwestycyjne mające
na celu tworzenie przestrzeni publicznej otwartej i przyjaznej seniorom. Do takich należała m.in. modernizacja Ogrodu Saskiego.
Realizowany do 2014 roku projekt wymiany pojazdów komunikacji
miejskiej miał dostosować w 100% komunikację publiczną do potrzeb
osób starszych.
W 2012 roku Miasto Lublin zdobyło pierwsze miejsce w wojewódzkim Konkursie „Gmina przyjazna Seniorom”, a w 2013 roku
znalazło się w gronie pięciu najlepszych samorządów w konkursie
Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii Inicjatywy Międzypokoleniowe.

Płock
Gmina Płock od kilku lat skupiała się na trwałości podejmowanych działań i ich kompleksowości na rzecz seniorów, gdyż to właśnie
starsze pokolenie stanowi istotny czynnik stabilizacji oraz kontynuacji
społeczności lokalnej poprzez swoje życiowe doświadczenie, mądrość
oraz przekazywane wartości. Liczne projekty ukierunkowane na osoby starsze finansowane były z budżetu samorządu. Należały do nich
projekty turystyczne, mające na celu aktywizację i integrację społeczeństwa, warsztaty i wydarzenia kulturalne, a także projekt pięcioletni „Zdrowa Seniorka”, w ramach którego prowadzone były wykłady
z różnych dziedzin nauk medycznych, warsztaty psychologiczne oraz
ćwiczenia rehabilitacyjne, nad którymi patronat objęła Okręgowa Izba
Lekarska w Płocku.
Do konkursu zgłoszone zostały 3 projekty – „Miejsce przyjazne
seniorom”, „Karta Seniora” oraz „Pomoc medyczna dla Seniorów”,
realizowane przy udziale Płockiej Rady Seniorów, płockich organizacji pozarządowych i płockiego ZOZ Sp. z o.o. Prowadzona polityka
sprzyjała integracji społecznej osób starszych i ograniczała zjawisko
wykluczenia społecznego. Seniorzy cenili sobie uczestnictwo w proponowanych działaniach i aktywnie się w nie angażowali.
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1. „Miejsce przyjazne seniorom”.
Projekt realizowany był na podstawie Uchwały Płockiej Rady
Seniorów. Głównym założeniem akcji było promowanie miejsc
i instytucji kulturalnych, usługowych, edukacyjnych i innych, odpowiadających na potrzeby osób starszych poprzez dostosowanie
swojej architektury, oferowanie produktów, usług i zniżek, w których płoccy seniorzy będą się czuć dobrze i swobodnie. Miejsce
ubiegające się o certyfikat musiało spełnić kilka kryteriów – musiało posiadać architekturę oraz wyposażenie powierzchni użytkowej
dostosowane do osób starszych, posiadać ofertę specjalnie do nich
skierowaną, powinno umieć dotrzeć z tą ofertą do jak najszerszej
grupy seniorów, realizować dla nich zniżki i rabaty. Powinno także
być miejscem otwartym na potrzeby osób starszych i wychodzić
naprzeciw ich oczekiwaniom, być miejscem, do którego często
uczęszczają seniorzy. Wśród laureatów I edycji akcji honorowy certyfikat otrzymało 15 miejsc, m.in. Muzeum Mazowieckie w Płocku,
Płocka Orkiestra Symfoniczna, Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, kawiarnie, szkoły językowe, gabinet
kosmetyczny i kluby osiedlowe. Dzięki kolejnej – II edycji akcji,
wśród płockich seniorów zaczęło się zmniejszać poczucie wykluczenia społecznego. Konsekwentne dostosowanie przestrzeni publicznej do ich potrzeb w zauważalny bowiem sposób przyczyniło
się do wzrostu aktywizacji mieszkańców w wydarzeniach miejskich,
działaniach podejmowanych przez nagrodzone instytucje oraz
wpłynęło na budowanie postaw tolerancji i akceptacji pełnego
uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.
2. „Karta seniora”
Wobec popularności akcji „Miejsce przyjazne Seniorom”, inicjatywą Płockiej Rady Seniorów było podjęcie uchwały dotyczącej
Płockiej Karty Seniora. Przyjęty został program, który jego beneficjentom, a więc osobom starszym umożliwił korzystanie ze zniżek, promocji przygotowanych specjalnie dla nich przez instytucje,
przedsiębiorców, którzy przyłączyli się do realizacji akcji. Wspomniana karta stanowiła imienny dokument wydawany indywidualnie na wniosek każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi miasta,
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spełniającemu wymagania występujące w regulaminie programu.
Emitentem kart był Urząd Miasta Płocka.
3. „Pomoc medyczna dla seniorów”
Celem projektu było zebranie informacji o funkcjonujących na
terenie miasta przychodniach, poradniach lekarskich, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej pomocy medycznej na rzecz
seniorów. Zebrane dane zostały wydane w formie broszury informacyjnej, dostępnej dla mieszkańców w siedzibie Urzędu Miasta,
miejskich jednostkach budżetowych, Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki, w spółdzielniach mieszkaniowych, osiedlowych klubach
seniora. Za dystrybucję broszur odpowiedzialna była Płocka Rada
Seniorów. Pozytywny oddźwięk przeprowadzonego projektu, jak
również zapotrzebowanie społeczeństwa na tego typu wydawnictwa spowodowało, że postanowiono go sukcesywnie realizować
w kolejnych latach.

Lubań
Gmina Miejska Lubań zgłosiła na konkurs projekt, składający się
z następujących działań:
–– poprawy infrastruktury miejskiej,
–– poprawy dojazdu do obiektu zabytkowego – Kościoła św. Trójcy,
–– zagospodarowania „Podkowy” – terenu pomiędzy ulicami: Kopernika, Wojska Polskiego i Słowackiego,
–– zagospodarowania i rewitalizacji zdegradowanych terenów w centrum Miasta Lubań,
–– przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu.
W ramach projektu zrewitalizowano skwer i park przy moście na
Siekierce, wybudowano wygodne, szerokie chodniki. Zaplanowano
na tym terenie montaż ławek parkowych i pojemników na odpady.
Docelowa modernizacja parku i skweru miała zrealizować koncepcję
magistratu, zakładającą umożliwienie spacerowiczom poruszania się
bliżej niestanowiącej zagrożenia rzeki. Zrealizowany projekt wpłynął
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zarówno na podniesienie bezpieczeństwa udających się w stronę targowiska mieszkańców jak i ułatwił przejazd osobom zmotoryzowanym.
Wyremontowane zostały schody przy ul. Podwale oraz schody w Parku
na Kamiennej Górze, na którego terenie, z myślą o spacerowiczach
– zarówno młodych jak i starych, ustawiono ławki i stworzono plac
zabaw, na którym zlokalizowany został zestaw szachowy. Ponadto na
terenie boiska kartingowego zainstalowano zestawy do ćwiczeń, dzięki
którym mieszkańcy mogli ćwiczyć swoją kondycję. Miasto wyremontowało i przedłużyło również ul. Graniczną, tzw. małą obwodnicę miasta,
będącą drogą dojazdową do zabytkowego Kościoła św. Trójcy. Oznakowano przejścia dla pieszych, wyznaczono pasy i place postojowe.
Zagospodarowanie „Podkowy” z kolei miało na celu wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu, wzrost jego konkurencyjności
i przeciwdziałanie marginalizacji, poprzez wzmocnienie funkcji wnętrz
urbanistycznych o charakterze przestrzeni publicznych. Celami szczegółowymi tego projektu były:
–– odnowa i rewitalizacja zdegradowanego obszaru „Podkowy”,
–– kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz
niej, obejmujące powstanie traktów pieszych, zagospodarowanie
zieleńców, montaż ławek, budowę ogólnodostępnego placu zabaw,
–– poprawa jakości życia mieszkańców,
–– stworzenie aktywnego miejsca wewnątrz kompleksu kamienic, które pełnić będzie funkcję centrum życia towarzyskiego, rekreacyjnego i społecznego osiedla, zachęcającego do spotkań i integracji
mieszkańców,
–– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tego obszaru dzięki budowie oświetlenia przestrzeni publicznej wewnątrz zespołu kamienic.
W ramach projektu wykonano prace rozbiórkowe i roboty związane
z wykonaniem nowych nawierzchni, budowę placu zabaw, wykonano
oświetlenie uliczne, urządzono tereny zielone. W podobny sposób zagospodarowane zostały zdegradowane tereny i ulice w centrum miasta.
Przy współpracy z Miejskim Domem Kultury zorganizowany został Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu. Jego ideą
był udział osób starszych i niepełnosprawnych w prezentacji twórczości artystycznej osób indywidualnych oraz zrzeszonych w kołach,
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świetlicach, ośrodkach kultury, Klubach Seniora, Domach Pomocy
Społecznej itp. Przegląd miał na celu zintegrowanie seniorów oraz
promowanie aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego, poprzez
działalność artystyczną osób starszych i niepełnosprawnych. Osoby
starsze, utalentowane mogły podczas Przeglądu zaprezentować się
szerszemu gronu, dając tym samym przykład innym , iż życie na emeryturze nie musi być szare i smutne. Przegląd form artystycznych seniorów umocnił przekonanie, iż wspólne integrowanie się na płaszczyźnie
artystycznej przynosi wiele satysfakcji i radości zarówno seniorom jak
i organizatorom.

Grębocice
Dążeniem gminy Grębocice było postrzeganie jej jako gminy otwartej na seniorów. Dlatego rozpoczęto realizację wielu inicjatyw, programów i wydarzeń, mających na celu podkreślenie środowiska seniorów
w społeczeństwie. Mając na uwadze zmiany w strukturze wiekowej
ludności, jedną z priorytetowych spraw stało się zapewnienie seniorom form pomocy i wsparcia. Zgłoszony na konkurs projekt obejmował takie programy jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora:
Złota Jesień, Wrzos i Babie Lato oraz programy zdrowotne – „Biała
Sobota”, „Szczepienia Przeciwko Grypie dla Osób 65+”, realizowane
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Grębocicach
oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Niezwykle ważne jest, aby seniorzy nie pozostawali w domu, ale
chcieli spożytkować swój wolny od pracy i obowiązków czas – w sposób aktywny i pomysłowy. Stąd też gmina okazała seniorom duże zainteresowanie i wsparcie, by mogli spełniać się w różnych dziedzinach.
Osoby w wieku poprodukcyjnym czynnie uczestniczyły w życiu społecznym i kulturalnym gminy, która współpracowała ze stowarzyszeniami i klubami zrzeszającymi seniorów. Ta współpraca układała się
wielowymiarowo, nie tylko na jednej, ale kilku płaszczyznach. Była
to wspólna organizacja imprez, uczestnictwo władz samorządowych
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w imprezach i zebraniach klubów seniora i innych organizacji zrzeszających seniorów. Przełomowym przedsięwzięciem gminy było otwarcie
Centrum Aktywności Społecznej w Grębocicach, które miało miejsce
30 marca 2011 roku. Dzięki tej inwestycji kluby i stowarzyszenia działające na terenie gminy znalazły swoją siedzibę: Klub Seniora „Złota
Jesień”, Stowarzyszenie Hodowców Gołębi, Koło Łowieckie „Szarak”,
Gminne Koło Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”, Koło
Gospodyń Wiejskich w Grębocicach. To właśnie w Centrum Aktywności Społecznej te grupy przeprowadzały swoje zebrania, organizowały spotkania i integrowały się ze sobą. To było miejsce, gdzie często odbywały się spotkania okolicznościowe – wielkanocne, wigilijne,
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, itd. Było to miejsce przestronne
i przystosowane do tego, by mogły się w nim odbywać również próby
i wyżej wymienione uroczystości. Seniorzy zrzeszając się w poszczególne kluby, czy w przypadku kobiet – Koła Gospodyń Wiejskich mieli
możliwość zorganizować swój czas i dzięki temu spędzić go aktywnie
i pomysłowo.
W gminie działały trzy kluby seniora, zrzeszające mieszkańców
poszczególnych miejscowości. Najbardziej licznym był Klub Seniora „Złota Jesień”, do którego należało 83 członków. Przedstawiciele
klubu tworzyli chór seniora, który swoimi występami uświetniał wiele
gminnych wydarzeń. Chór pojawiał się na cyklicznych imprezach kulturalnych gminy, ale też koncertował w ramach koncertów świątecznych
w kościołach. Pozostałe kluby to Klub Seniora „Wrzos” z Retkowa
i Klub Seniora „Babie Lato” działający w Krzydłowicach. Corocznie,
seniorzy obchodzili też swoje święto – Gminny Dzień Seniora.
Do bardzo ważnych działań kierowanych do seniorów należy Uniwersytet Trzeciego Wieku, który powstał w Grębocicach w 2010 roku.
Dawał on szansę na edukację ludziom dorosłym. Zrzeszał około 50-70
osób rocznie. Studenci mogli uczestniczyć w zajęciach finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Należy zaznaczyć, że był to
jeden z pierwszych takich uniwersytetów na terenach wiejskich.
Co roku zajęcia były urozmaicane. Był blok stałych zajęć, takich jak
język angielski, informatyka, zajęcia ruchowe i psychologia. Ale oprócz
standardowych zajęć Uniwersytet Trzeciego Wieku realizował również
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wycieczki dla uczestników – organizowane dwa razy w roku – na przełomie jesieni/zimy i na wiosnę. Warto wspomnieć również o bloku
edukacji regionalnej. Jednym z bloków zajęciowych były prelekcje prowadzone przez Antoniego Boka – znawcę dziejów ziemi głogowskiej.
Prócz tego prowadzone były zajęcia z historii sztuki i historii sztuki
sakralnej. Kolejnym blokiem zajęciowym były zajęcia artystyczne, np.
z ceramiki i rzeźby. W ramach tych zajęć seniorzy wykonali trzy kolorowe kolumny, które zdobią teren przy Gminny Ośrodku Kultury
i Biblioteki w Grębocicach.
Do seniorów kierowane były też programy zdrowotne, jak „Biała
Sobota” czy szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku
życia. Wielu mieszkańców korzystało z wyżej wymienionych programów. Seniorzy nie zawsze mają możliwość skorzystania z usług specjalistów ze względu na ograniczoną mobilność. Zapewnienie im warunków do tego, by mogli skorzystać z porad medycznych na terenie
gminy znacznie ułatwiło dbałość o zdrowie wśród tej grupy osób.
Nowością w gminie był przedsięwzięcie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach, związane z aktywizacją osób starszych
w sferze medialnej – „Aktywna Biblioteka. Aktywny senior. Komputer
nie tylko dla młodych”. Były to zajęcia, których zadaniem była pomoc
seniorom, którzy nie zawsze mają dostęp do komputera i Internetu
– w sprawnym korzystaniu z niego. Zajęcia odbywały się cyklicznie.
Prowadzone były w ramach programu „Aktywna Biblioteka”.

Celestynów
Starość zazwyczaj kojarzy się ze stanem, w którym człowiek coraz
bardziej staje się zależny od innych. Osłabienie sprawności fizycznej
sprawia, że środowisko, a w szczególności przestrzeń, w której jest mu
dane funkcjonować nabiera istotnego znaczenia. Ograniczenia związane z infrastrukturą obok stereotypowego podejścia i postaw społecznych zalicza się do podstawowych czynników decydujących o niskim
poziomie aktywności seniorów. Dlatego też Gmina Celestynów starała
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się eliminować istniejące bariery architektoniczne celem optymalizacji
interakcji przestrzeni z jej użytkownikami. Na terenie Gminy wprowadzano stopniowo zmiany obejmujące zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i wygody użytkowania przestrzeni. Prowadzone remonty
i inwestycje miały na celu zadbanie o lepszy stan chodników, czytelne oznaczenia ulic, większą ilość miejsc odpoczynku oraz stworzenie
alternatywy dla schodów. Obiekty użyteczności publicznej w Gminie
Celestynów oprócz przypisanego im zadania, wykorzystywane były do
prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, skierowanej również do seniorów. Stąd projekt konkursowy Gminy „Przestrzeń publiczna Celestynowa zbliża Seniora do kultury” ściśle odpowiadał na jej potrzeby.
W ramach dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób
starszych realizowane były w Gminie takie przedsięwzięcia jak:
–– wybudowanie pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
w Szkole Podstawowej w Celestynowie,
–– budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie,
–– wykonanie przestronnych wiat przystankowych na terenie gminy,
–– wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie gminy, wykorzystywanych do publikacji informacji z Urzędu Gminy czy Gminnego Ośrodka Kultury,
–– umieszczenie dodatkowych ławek parkowych przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Celestynowie i Bibliotece,
–– remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Celestynowie
z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
–– tworzenie sektorów z miejscami siedzącymi dla osób starszych
i niepełnosprawnych w trakcie imprez plenerowych np. Dzień
Gminy Celestynów,
–– instalacja tablic świetlnych w szkołach i przedszkolach.
W ramach projektów o charakterze kulturalnym, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu seniorów:
–– zorganizowano cykliczne spotkania i imprezy wraz z bezpłatnym
dojazdem autokarem w ramach działalności „Klubu Dojrzałego
Człowieka” (14 imprez),
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–– zrealizowano projekty współfinansowane przez UE ze środków
EFS, których głównym celem była kompleksowa aktywizacja i reintegracja społeczna kobiet i mężczyzn powyżej 50. roku życia,
zamieszkujących wiejską Gminę Celestynów oraz zapobiegających
ich wykluczeniu społecznemu,
–– prowadzono w Gminnym Ośrodku Kultury w Celestynowie zajęcia
stałe, takie jak gimnastyka dla seniorów i zajęcia artystyczno-plastyczne dla seniorów,
–– wspierano i promowano działalności amatorskich zespołów ludowych „Wiejskie Klimaty” z Gliny oraz ,Podbielanki” z Podbiela,
których członkami są seniorzy,
–– organizowano bezpłatne przejazdy dla seniorów na spotkania i imprezy lokalne o charakterze kulturalnym,
–– wykorzystano w promocji ulotki zachęcające do udziału w wydarzeniach kulturalnych, drukowane z wykorzystaniem dużej czcionki.
Analiza potrzeb i preferencji osób starszych mieszkających na terenie Gminy Celestynów wskazała, że infrastruktura gminna będzie
w dalszym ciągu udoskonalana w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z przestrzeni publicznej.

Bytom
„Bytomski Samorząd z Seniorami w ich jesieni życia” to projekt,
który był realizowany przez Urząd Miejski w Bytomiu we współpracy
z wieloma podmiotami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
Celem programu była aktywizacja osób starszych w mieście, które jest jednym z najboleśniej dotkniętych przez tzw. restrukturyzację
przemysłową. W jej efekcie praktycznie z dnia na dzień zlikwidowano
kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, a stopa bezrobocia stała się jedną
z największych w regionie. Bezrobocie z kolei generowało znaczną liczbę osób nieaktywnych zawodowo, co w konsekwencji miało wpływ na
poziom życia oraz sposób starzenia się społeczeństwa, w szczególności
stopień zubożenia osób w podeszłym wieku i ich kondycję zdrowotną.
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Miasto Bytom w trosce o dobro seniorów wytyczyło kierunki działań w przestrzeni publicznej oraz w sferze opiekuńczo-socjalnej, które
miały ułatwić seniorom życie w mieście. Były to:
–– dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób i rodzin, w tym
seniorów poprzez przebudowę miejskich parków, budowę ścieżek
rowerowych,
–– przygotowanie materiałów informacyjnych wskazujących seniorom, gdzie mogą spędzać wolny czas w mieście,
–– udostępnienie w internetowym serwisie Bytomskiej Infrastruktury
Informacji Przestrzennej (i-BIIP) informacji ułatwiających mieszkańcom poruszanie się po mieście i korzystanie z obiektów,
–– organizowanie zajęć aktywizujących seniorów,
–– zapewnienie warunków funkcjonowania w środowisku osobom
w podeszłym wieku, objęcie pomocą instytucjonalną seniorów poprzez prowadzenie pięciu dziennych domów pomocy oraz funkcjonowanie na terenie miasta pięciu domów pomocy społecznej, jak
również wsparcie seniorów w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych w ich miejscu zamieszkania,
–– aktywizacja seniorów poprzez wprowadzenie Bytomskiej Karty
Seniora,
–– powołanie Bytomskiej Rady Seniorów,
–– udział przedstawicieli samorządu w pracach Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Do działań przyjaznych seniorom zaliczyć można było realizowane
przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej usprawnienie
ciągów pieszych, chociażby poprzez ustawienie ławek w miejscach najczęściej odwiedzanych przez osoby starsze. Równocześnie przy prowadzonych pracach remontowych likwidowane były bariery architektoniczne, obok schodów pojawiały się pochylnie ułatwiające poruszanie
się osobom starszym. W poprawie jakości życia osobom w starszym
wieku pomagały również tworzone ścieżki rowerowe czy plenerowe
stoły do gry w szachy, gdyż wielu seniorów aktywnie spędzających
czas mogło traktować tę aktywność jako okazję nie tylko do poprawy
kondycji, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, ale również spotkań
z innymi seniorami.
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Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu odpowiadał za
udostępnienie w internetowym serwisie Bytomskiej Infrastruktury
Informacji Przestrzennej informacji ułatwiających mieszkańcom poruszanie się po mieście i korzystanie z obiektów. Zgromadzone i udostępnione zostały dane, dotyczące lokalizacji obiektów użyteczności
publicznej. Dane te miały zostać uzupełnione o atrybut opisujący stopień przystosowania tychże obiektów do obsługi osób starszych, nie
posiadających pełnej sprawności fizycznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu we współdziałaniu
z organizacjami pozarządowymi był organizatorem wielu różnego rodzaju zajęć dla seniorów. Koncepcje projektów kierowanych do osób
starszych rodziły się dzięki informacjom przekazywanym zarówno
przez pracowników socjalnych, jak i przez same osoby zainteresowane. Rozpoczęto akcję Razem w jesieni życia – i zawierający się w niej
projekt pod nazwą „Kawa dla seniora”, adresowany do osób, które
zakończyły swoją aktywność zawodową, a pozbawione są bliskich relacji w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim. Doskonałą okazją poinformowania większej liczby seniorów o inicjatywach podejmowanych
z myślą o nich i zachęcenia do podejmowania działań na rzecz środowisk seniorskich były obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w 2012 roku. To właśnie
wtedy miasto włączyło się do udziału w projekcie „Kongres, Obywatel,
Senior”. Realizowane były także takie inicjatywy jak „Senior na piątkę”, „Aktywnym być, by długo żyć”, „Otwórzcie drzwi, my otwieramy
serca”, „Aktywny Senior”, „Kreatywny senior”, „Melodia dla seniora”.
W ramach tych inicjatyw w każdym z 11 punktów pomocy środowiskowej odbywały się zajęcia edukacyjne, manualne, warsztaty związane
z bezpieczeństwem, aerobik czy nauka tańca. Dzięki tego typu inicjatywom osoby starsze stawały się aktywne, uczestniczyły w festynach, jeździły na wycieczki, wspólnie obchodziły Święta, nie czuły się samotne.
Zapewnienie warunków funkcjonowania w środowisku osobom
w podeszłym wieku, objęcie ich pomocą instytucjonalną realizowane
było przede wszystkim pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Bytomiu. Liczba osób przebywających w Dziennych Domach Pomocy to około 180 osób, codziennie wydawanych było ponad
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150 posiłków. Ponad 290 osób objętych zostało usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi. Wsparciem instytucjonalnym obejmującym opiekę stacjonarną, dzienną oraz usługi wspierające w miejscu zamieszkania objętych zostało łącznie 630 osób starszych. Zakres oferowanego
wsparcia obejmował:
–– organizację czasu wolnego w pięciu prowadzonych przez Ośrodek
dziennych domach pomocy,
–– przygotowanie posiłku, a także możliwość jego dostarczenia do
mieszkania osoby starszej,
–– świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania seniora.
Inną formą aktywizacji seniorów było wprowadzenie Bytomskiej
Karty Seniora, skierowanej do osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta. Celem programu była aktywizacja społeczna
seniorów poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień
i rabatów, umożliwiających większy dostęp do ofert przygotowanych
przez instytucje kultury, sportu, rekreacji oraz prywatnych przedsiębiorców. W programie uczestniczyło 18 podmiotów miejskich i prywatnych oferujących szereg zniżek. Z proponowanej oferty kart skorzystało ponad 800 seniorów
Od lipca 2013 roku trwały prace nad powołaniem i rozpoczęciem
działalności przez Bytomską Radę Seniorów, organu doradczego Prezydenta Miasta Bytomia. Rada miała być powołana spośród członków organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. Przewidziano
ukonstytuowanie się Rady wraz z zakończeniem prac legislacyjnych na
szczeblu Parlamentu.
Warto wreszcie wspomnieć o udziale przedstawiciela Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w pracach Rady ds. Polityki
Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Celem tego
działania miało być aktywne uczestnictwo przy tworzeniu polityki senioralnej i włączenie założeń strategii ogólnopolskiej do strategii miasta Bytomia.
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Gdynia
Złożony przez Gdynię projekt „Gdyński dialog z seniorami – mechanizm refleksyjnego kształtowania przestrzeni Miasta, w odpowiedzi
na potrzeby osób starszych” to szereg inicjatyw miejskich, mających
wspólny mianownik. Było nim takie kształtowanie przestrzeni miasta
i dokonywanie zmian tej przestrzeni, aby była ona jak najbardziej przyjazna seniorom i odpowiadała na ich potrzeby. Możliwe było to poprzez przeprowadzenie specjalnie przygotowanych konsultacji wśród
seniorów, dotyczących przestrzeni miejskiej i wprowadzaniu zmian
w tej przestrzeni w odpowiedzi na zebrane potrzeby i propozycje rozwiązań.
Na przedsięwzięcie pod nazwą „Gdyński dialog z seniorami” składały się między innymi:
–– spacery badawcze z seniorami, według przygotowanych scenariuszy, poświęcone analizie dostępności Śródmieścia Gdyni dla osób
starszych (ocenie poddawane były takie elementy jak tunel, zejścia
dla pieszych, przystanki komunikacyjne, oświetlenie przestrzeni,
skwery i ich infrastruktura, dostęp do toalet publicznych). Spacery
na tych samych trasach realizowane były w ciągu dnia oraz wieczorem, a także jesienią, aby zbadać jak przestrzeń odbierana jest
w różnych warunkach. Dzięki realizacji tych działań wyciągnięto
wiele cennych wniosków. Projektowanie w odpowiedzi na faktyczne potrzeby mieszkańców jest bowiem najskuteczniejszym sposobem tworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej,
–– spacery badawcze z osobami niepełnosprawnymi, realizowane etapami w poszczególnych dzielnicach miasta, poświęcone analizie
stopnia dopasowania przestrzeni miejskiej do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców. Ich celem była diagnoza przestrzeni miejskiej pod kątem potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, poprzez
zweryfikowanie dostępności poszczególnych dzielnic Gdyni dla
osób z trudnościami w poruszaniu się, w tym osób z niepełnosprawnością, osób starszych czy rodziców z wózkami. Trasy spacerów wybrane zostały podczas konsultacji mieszkańców, opierając
się o kryteria częstotliwości ich użytkowania oraz zróżnicowania.
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Sprawdzono dostępność budynków użyteczności publicznej, dworców autobusowych, SKM, PKP, PKS, parkingów, środków komunikacji miejskiej oraz ciągów komunikacyjnych (chodniki, ulice,
przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, ścieżki rowerowe).
Zadbano, aby trasy mogły wyznaczyć i przejść osoby z różnymi
niepełnosprawnościami (niewidome, niedosłyszące, poruszające
się na wózkach inwalidzkich). Napotkano 245 barier w przestrzeni
architektonicznej, dla których zaproponowano rozwiązania oraz
wskazano przykłady dobrych praktyk, wartych powielenia. Raport
i uwagi z projektu nanoszone były na specjalną interaktywną mapę,
z której przy planowaniu remontów i inwestycji korzystać będą takie jednostki samorządowe jak Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Inwestycji czy Administracje Budynków Komunalnych,
–– realizacja pierwszego w Polsce, unikatowego badania metodą „Panelu obywatelskiego”, w którym grupa 500 gdyńskich seniorów
stała się konsultantami polityki miejskiej, w tym rozwiązań zastosowanych w przestrzeni publicznej miasta. Panel obywatelski to
innowacyjne narzędzie służące przygotowaniu i wdrożeniu partycypacyjnych mechanizmów angażowania seniorów w kształtowanie
decyzji o polityce miasta Gdyni. Zakres pytań zawartych w kwestionariuszu był przedmiotem prac władz miasta, jednostek miejskich
i organizacji pomocowych. Zawarto w nim szeroki zakres pytań
dotyczących ogólnej oceny okolicy zamieszkiwanej przez respondentów, organizacji przestrzeni i komunikacji miejskiej proponowanych przez nich sposobach poprawy przyjazności Gdyni wobec
mieszkańców. W ankietach znalazły się również pytania o działania
podejmowane przez władze miasta na rzecz seniorów, np. o ocenę
oferty Centrum Aktywności Seniora oraz usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Informacje pozyskane w wyniku wyżej wymienionych przedsięwzięć
badawczych znalazły odzwierciedlenie m.in. w stworzeniu na potrzeby miasta unikatowej, interaktywnej mapy, na którą nanoszone były
wszystkie wyniki uzyskane podczas spacerów badawczych (do mapy
mają dostęp m.in. przedstawiciele instytucji bezpośrednio wpływających na kształtowanie przestrzeni w mieście), w skatalogowaniu
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dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni miejskiej, uważanych
przez seniorów za przyjazne oraz wprowadzeniu ich na stałe jako uzupełnienia do obowiązującego kanonu projektowania uniwersalnego,
przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Gdyni.
Dzięki zebranym informacjom możliwe było także opracowanie
procesu dokonania zmian w przestrzeni w oparciu o raport z badań
panelowych, którego składową częścią stały się między innymi wskazywane przez seniorów najbezpieczniejsze i najniebezpieczniejsze z ich
perspektywy miejsca w Gdyni – z analizą tego, jakie elementy przestrzeni wpływają na to, że seniorzy (nie) czują się w niej komfortowo.
Raport miał stać się podstawą do wprowadzenia konkretnych zmian
w przestrzeni – zarówno na poziomie dzielnic jak i całego miasta.

Chodzież
Samorząd Miasta Chodzieży podjął ścisłą współpracę z kilkoma
działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi, zrzeszającymi osoby na emeryturze bądź prowadzącymi działalność na rzecz
miejscowego środowiska seniorów. Współpraca prowadzona była na
wielu odcinkach działalności – poprzez wspólną organizację imprez
patriotycznych i okolicznościowych, konsultacje potrzeb inwestycyjnych przeprowadzane przez władze samorządowe z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, po systematyczne tworzenie seniorom warunków do aktywnego wypoczynku, całorocznej integracji środowiska
i rehabilitacji. Tymi organizacjami były m.in. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Chodzieży, Polski
Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Chodzieży, Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Chodzieży, Polski Związek Niewidomych Zarząd
Rejonowy w Chodzieży. To dzięki nim możliwe było zrealizowanie
projektu „Aktywizacja terenów nad jeziorem Miejskim w Chodzieży,
poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa
WOPR”.
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Tereny nad Jeziorem Miejskim są zwyczajowym miejscem spacerowym mieszkańców miasta. W ostatnim dwudziestoleciu stan promenady uległ pogorszeniu, a jej parametry przestały odpowiadać formom
aktywności preferowanym przez mieszkańców, w tym zwłaszcza chętnie uprawianym przez osoby 50+ marszom nordic walking. Brakowało
również w Chodzieży miejsca spotkań seniorów na otwartej przestrzeni, gdzie mogliby uprawiać wybrane przez siebie formy aktywności. Zdecydowano więc o wybudowaniu promenady wokół Jeziora
Miejskiego, dzięki połączeniu z nowo wybudowaną drogą na brzegu
północnym. Prowadzono rozmowy z przedstawicielami różnych grup
społecznych, w tym ze środowiskami chodzieskich seniorów, aby projektując promenadę uwzględnić również ich potrzeby. Projekt obejmował ułożenie na promenadzie wokół jeziora nowej nawierzchni,
uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa poprzez zamontowanie
oświetlenia, wyznaczenia parkingów, zjazdów przyległych do promenady oraz chodników. W ramach projektu wybudowano również
skatepark, stanowiący rozszerzenie oferty istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych. Stworzono ogród miejski z bogatą roślinnością
oraz alejkami, przy których ustawiono ławki. W ramach projektu
wykończony został budynek WOPR (środki własne beneficjenta),
który jest użytkowany całorocznie na potrzeby szkoleniowe i klubowe. Obiekt wykorzystywany był również podczas imprez i zawodów
związanych ze sportami wodnymi. Wokół Jeziora rozlokowane zostały
różne obiekty sportowe i rekreacyjne. Realizacja projektu pozwoliła
na połączenie ich promenadą nadbrzeżną i tym samym utworzenie
kompleksu rekreacyjno-sportowego. Przyczyniło się to do podniesienia standardów obiektów oraz usług turystycznych świadczonych nad
jeziorem. Promenada zaczęła łączyć w sobie funkcje miejsca widokowego, spacerowego, a także do uprawiania aktywnej turystyki. Przy tej
okazji należy podkreślić kompleksowość inwestycji, która miała służyć
zarówno wodniakom, uczestnikom zawodów sportowych, mieszkańcom Chodzieży, młodzieży jak i osobom starszym oraz turystom, którzy odwiedzają Chodzież w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych.
Inwestycja wpłynęła na likwidację barier architektonicznych, zniknęły przeszkody blokujące dostęp do pomostu i przystani. Wszystkie
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alejki stały się odpowiednio szerokie, aby osoby na wózkach inwalidzkich mogły swobodnie się po nich poruszać. Dzięki nowej promenadzie teren wokół jeziora stał się przejezdny na całej długości dla
rowerzystów oraz bezpieczny dla pieszych. Zaobserwowano wzmożony ruch osób uprawiających takie dyscypliny jak jogging, czy szczególnie popularny wśród seniorów nordic walking. Od momentu oddania
promenady do użytku w mieście dał się zauważyć spory wzrost zainteresowania uprawianiem tej dyscypliny. Przy działającym w mieście
Uniwersytecie III Wieku powstała specjalna sekcja nordic walkingu, a potwierdzeniem trafności inwestycji pod kątem aktywizacji ruchowej były
chociażby dwa zorganizowane turnusy wczasów dla blisko 200 seniorów, przy wsparciu Gminy Miejskiej w Chodzieży, w oparciu o infrastrukturę gastronomiczną funkcjonującą w bezpośrednim sąsiedztwie
promenady, co pozwoliło organizatorom na wykorzystanie promenady
i ogrodu miejskiego oraz odbywających się tam występów dla uatrakcyjnienia pobytu seniorów. Wzrosło również zainteresowanie kursami
statkiem wycieczkowym, szczególnie ulubionymi przez seniorów ze
względu na walory widokowe jeziora. Dobrze zorganizowana infrastruktura wokół jeziora pozwoliła na organizowanie imprez plenerowych i spotkań towarzyskich, które zarówno w podtrzymywaniu więzi
społecznych jak i rodzinnych są niezwykle ważne. Budowa promenady
rozpoczęła proces pozytywnych zmian, szczególnie dobrze ocenianych
przez środowisko osób w wieku emerytalnym. Proces ten zaplanowany
został jako aktywny i polegający na powstawaniu kolejnych punktów
gastronomicznych, ogródków, miejsc rekreacji, wypożyczalni rowerów
i sprzętu wodnego, co pozwala chodzieskim seniorom na miłe i aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu.

Czechowice-Dziedzice
Realizacja projektu „Seniorzy bez granic – reintegracja społeczna
osób starszych poprzez nowe sfery aktywności”, współorganizowanego przez Gminę Czechowice-Dziedzice, we współpracy z Ośrodkiem
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Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach i partnerem zagranicznym – miastem Rajec, miała za zadanie kompleksową aktywizację
i reintegrację osób starszych z terenu Czechowic-Dziedzic i miasta
Rajec poprzez realizację cyklu szkoleń i warsztatów dla seniorów, budowę kompleksu małej architektury ogrodowej i doposażenie Ośrodka
Dziennego Pobytu – jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Dzięki realizacji projektu wraz ze słowackim
partnerem umożliwiono osobom starszym ponowne włączenie się
w życie społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego. Celami bezpośrednimi projektu były:
–– zwiększenie umiejętności motorycznych wśród polskich i słowackich seniorów, poprzez realizację zajęć o charakterze sportowo-informacyjnym i fizjoterapeutycznym,
–– nabycie nowych umiejętności przez polskich i słowackich seniorów
w sferze korzystania z technologii informatycznych poprzez uczestnictwo w warsztatach komputerowych,
–– rozwój umiejętności artystycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych.
Projekt adresowany był do szerokiej rzeszy odbiorców, zarówno po
stronie polskiej, jak i słowackiej. Jego odbiorcami były osoby w wieku
60+ z Czechowic-Dziedzic i miasta Rajec, które do tej pory należały
do grupy osób mających szczególnie utrudniony dostęp do oferty zagospodarowania czasu wolnego, przez co nie uczestniczyły w pełni
w życiu społeczności lokalnych. Dzięki realizacji projektu jego oddziaływaniem objęta została dużo większa liczba osób, w tym rodziny seniorów oraz pracownicy placówek, zajmujących się osobami starszymi.
Zapewnienie kompleksowej oferty aktywizacji seniorów, obejmującej zarówno wzmocnienie ich sprawności motorycznych (aktywności
sportowo-rekreacyjne, działania fizjoterapeutyczne), umożliwienie im
zdobycia nowych umiejętności w e-świecie (warsztaty komputerowe),
jak również rozwijające umiejętności i talenty warsztaty artystyczne
pozwoliły na równoczesną integrację ze społeczeństwem przy jednoczesnej integracji ze społecznością polskiego i słowackiego partnera.
Brak w Czechowicach-Dziedzicach niezbędnego zaplecza w postaci terenu o charakterze plenerowym, wyposażonego w infrastrukturę
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taką jak altanki, ławki, stoły, na których można realizować zajęcia dla
seniorów był powodem konieczności wykonania w ramach projektu
prac budowlanych, obejmujących zagospodarowanie takiego terenu
i stworzenie małego kompleksu architektury ogrodowej. Zagwarantowanie uczestnikom miejsca, w którym miała być realizowana większość zajęć o charakterze artystycznym, oraz gdzie odbywć się miały
czechowickie spotkania projektowe, znacząco wpłynęły na polepszenie
warunków, w jakich realizowany był projekt. Przygotowanie i udostępnienie tego typu infrastruktury uczestnikom projektu w znaczący sposób pozytywnie wpłynęło na szybkość zdobywania przez uczestników
wiedzy i umiejętności.
Ze względu na ogromne braki w wyposażeniu w sprzęt do aktywności sportowo-rekreacyjnych, fizjoterapeutycznych i artystycznych,
dedykowany seniorom, konieczne było doposażenie Ośrodka Dziennego Pobytu, w którym realizowane są spotkania i warsztaty. Wykonany został mały kompleks architektury ogrodowej, składający się z altany, uniwersalnego miejsca aktywności oraz integracyjnych huśtawek.
Kompleks powstał w bezpośrednim otoczeniu Ośrodka Dziennego
Pobytu. Teren został wykorzystany na prowadzenie zajęć ruchowych
i artystycznych. W miłym otoczeniu, na świeżym powietrzu podopieczni Ośrodka Dziennego Pobytu mieli możliwość wspólnego spędzania
czasu i realizacji swoich pasji. W wyniku realizacji projektu, Ośrodek
Dziennego Pobytu został wyposażony w nowoczesne i bezpieczne dla
użytkowników urządzenia do aktywności ruchowej, które przypadły
do gustu seniorom ze Słowacji, odwiedzającym czechowicki Ośrodek
Dziennego Pobytu. Zakupiono specjalne masujące fotele, z możliwością programowania. Ośrodek został wyposażony w sprzęt komputerowy. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach komputerowych
oraz artystycznych. W celu poprawy sprawności ruchowej, wyposażono ODP w zestawy kijków do nordic walkingu i przeprowadzono
podstawowe szkolenie. W szkoleniu wzięli udział zarówno polscy, jak
i słowaccy seniorzy. W warsztatach wzięli też udział zaprzyjaźnieni
seniorzy z Orlovej w Republice Czeskiej.
Zajęcia łączyły pokolenia, do udziału zgłaszali się m.in. dziadkowie
z wnukami.
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Efektem długofalowym realizacji projektu było umożliwienie polskim i słowackim seniorom aktywnego udziału w życiu społecznym.
Przewidziano, że po zakończeniu projektu zakupiony sprzęt pozwoli
na rehabilitację oraz reintegrację kolejnych osób, które do tej pory nie
miały możliwości zdobycia wiedzy na temat nowoczesnej technologii
komunikacyjno-informacyjnej.

Kolbuszowa
Złożony na konkurs projekt „Rewitalizacja miasta Kolbuszowa”
realizowany był przez Gminę Kolbuszowa, we współpracy z powiatem
kolbuszowskim oraz województwem małopolskim. W październiku
2012 roku zakończyła się przebudowa płyty rynku oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego. Zadania te zostały wykonane w ramach
rewitalizacji miasta. Zmodernizowany rynek i park stały się przyjazne
dla osób starszych. Celem udogodnienia wykonano następujące prace:
–– Rynek:
–– zlikwidowano bariery architektonicznych – teren rynku nie jest zagrodzony,
–– wybudowano schody terenowe i murki oporowe,
–– zamontowano elementy małej architektury – ławki parkowe, siedziska na murkach, na których można odpocząć, maszty, kosze na
śmieci, osłony drzew, stojaki na rowery, donice na kwiaty, gabloty
i słupy ogłoszeniowe,
–– poszerzono chodniki oraz obniżono krawężniki, ułatwiające poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim,
–– wyłożono alejki kostką brukową, która umożliwia poruszanie się na
wózku inwalidzkim i osobom z ograniczona sprawnością,
–– zwiększono liczbę miejsc parkingowych również dla inwalidów,
–– wybudowano scenę plenerową, na której są organizowane różne
występy dla osób starszych,
–– wykonano monitoring zwiększający bezpieczeństwo,
–– wymieniono oświetlenie ułatwiające poruszanie się po płycie rynku,
–– wybudowano ścieżkę rowerową dwukierunkową.
87

Park Jordanowski:
–– zlikwidowano bariery architektoniczne – teren ogródka jordanowskiego nie jest zagrodzony,
–– zamontowano ławeczki umożliwiające wypoczynek wśród zieleni
miejskiej,
–– powstało wiele „wejść” do ogródka,
–– wybrukowano alejki umożliwiające wygodne poruszanie się,
–– siłownia plenerowa umożliwiła zwiększenie aktywności ruchowej
na świeżym powietrzu.
Dzięki tym pracom i inwestycjom Rynek stał się miejscem spotkań
i spacerów mieszkańców Kolbuszowej i odwiedzających ją turystów,
a zmodernizowany park stanowi miejsce odpoczynku i wyciszenia.

Rok 2014
Wyniki konkursu

Celem czwartej edycji konkursu było promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych, polegających na
uwzględnieniu w sposobie działania administracji (tak władczej, jak
i świadczącej) uwarunkowań życiowych osób starszych i wynikających
z nich potrzeb. W konkursie uczestniczyć mogły samorządy wszystkich
szczebli, które w latach 2012 – 2014 realizowały programy lub projekty
uwrażliwiające administrację na potrzeby osób starszych i przewidujące
w tym zakresie konkretne rozwiązania dotyczące sposobu jej działania.
Do konkursu zgłoszono 16 projektów, spośród których kapituła konkursu wyłoniła laureatów.
1. miejsce zdobyło Miasto Zielona Góra za realizację projektu
„Karta Zielonogórskiego Seniora”.
2. miejsce ex equo:
Gmina Korycin za realizację projektu „Seniorzy w działaniu”
oraz
Gmina Dzierżoniów za realizację projektu „Stworzenie warunków dla rozpowszechniania regionalnych tradycji, poszukiwania jej
tożsamości oraz scalanie pokoleń”.
Przyznano również wyróżnienia:
1. Wyróżnienie specjalne w kategorii Współpraca z innymi samorządami,
instytucjami krajowymi i współpraca międzynarodowa:
Powiat żagański za realizację projektu „Nie starzeje się ten, kto
nie ma czasu – Polsko-niemieckie spotkania seniorów”.
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2. Wyróżnienie specjalne w kategorii Kompleksowość projektowanych lub
wdrożonych rozwiązań:
Gmina Czerwonak za realizację projektu „Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym Mieszkańcom Gminy Czerwonak na lata 2013-2018 ZACHOWAJ RADOŚĆ ŻYCIA”
3. Wyróżnienie specjalne w kategorii Rozwiązania sprzyjające integracji
międzypokoleniowej:
Miasto Legnica za realizację projektu „Centrum Seniora”.
4. Wyróżnienie specjalne w kategorii Trwałość zakładanych lub osiągniętych efektów:
Gmina Polkowice za realizację projektu „Mieszkania chronione
dla osób starszych”.
5. Wyróżnienie specjalne w kategorii Partnerskie współdziałanie z instytucjami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie planowania i realizacji rozwiązań:
Gmina Nysa za realizację projektu „Gmina Nysa przyjazna seniorom – seniorze nie bój się Urzędu”.

Zielona Góra
Zielona Góra to miasto, w którym senior zawsze miał wyjątkowe
znaczenie. W mieście od 22 lat działa Uniwersytet Trzeciego Wieku,
zrzeszający ponad 1000 osób. Osoby w wieku 50+ stanowiły zawsze
największą grupę demograficzną w mieście, a więc zaspokojenie ich
potrzeb oznaczało zaspokojenie potrzeb istotnej większości mieszkańców. Trzeba jednak było wziąć pod uwagę zróżnicowane potrzeby
tych osób – wśród nich i te pracujące zawodowo, prowadzące aktywny
tryb życia, uprawiające sport, ale również te na emeryturze, z problemami zdrowotnymi czy finansowymi, osoby samotne. Do wszystkich
tych osób skierowany został Program lojalnościowo-rabatowy „Zgrani
Zielonogórzanie 50+». Program miał na celu aktywizację seniorów,
ukazanie różnych możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijanie
umiejętności i poszerzanie wiedzy oraz zachętę do korzystania z usług
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lokalnych przedsiębiorców. Zielonogórscy Seniorzy przystępujący do
programu otrzymywali Kartę Zgrani Zielonogórzanie. Twórcy programu mieli nadzieję, że posiadanie Karty Zielonogórskiego Seniora
zachęci seniorów do korzystania z przygotowanych propozycji na aktywne i ciekawe spędzanie wolnego czasu, do rozwijania pasji, ale także
do poznawania nowych obszarów aktywności. Karta upoważniała do
korzystania ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy i instytucje wspierające Program. Były to rabaty, specjalne ceny lub określone
produkty czy też usługi przygotowane wyłącznie dla posiadaczy Kart,
z takich kategorii tematycznych jak – gastronomia, zdrowie i uroda,
dom i ogród, kursy i szkolenia, kultura i rozrywka, sport i rekreacja,
turystyka i wypoczynek, odzież i obuwie, dla dziadków i wnuków itp.
Wśród partnerów Programu znalazły się miejskie instytucje, aquapark, Teatr Lubuski, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Zielonogórska
Palmiarnia oraz piekarnie, restauracje, laboratoria medyczne, sklepy
ogrodnicze, markety budowlane, biura podróży i lokalne kluby sportowe. Oferty przystępujących do projektu partnerów oceniała specjalna
kapitula składająca się z przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Zielonej Górze, Stowarzyszenia Kombatantów, Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, Rady Seniorów i Miasta Zielona Góra.
Miejsca, w których akceptowane były karty, zostały wyraźnie oznakowane naklejkami. Był to dla partnera sposób manifestowania przynależności do programu, a dla seniora swoiste zaproszenie do środka.
W ramach programu uruchomiony został portal internetowy, za
pośrednictwem którego można było złożyć wniosek o wydanie karty,
można też było sprawdzić promocje partnerów programu oraz informacje o aktualnych ofertach. Informacje były również udostępniane na fanpage›u na Facebooku. Okresowo wydawana była również
drukowana kieszonkowa wersja informatora.
Realizacja tego projektu przyniosła Zielonej Górze ponad 60 partnerów, 80 ofert, ponad 12 000 wydanych kart, a przede wszystkim
tysiące zadowolonych zielonogórskich seniorów. W taki właśnie sposób Zielona Góra m.in. budowała swój wizerunek miasta przyjaznego
i otwartego dla swoich mieszkańców.
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Gmina Korycin
„Seniorzy w działaniu” to projekt zgłoszony na konkurs przez
Gminę Korycin, realizowany wspólnie z wieloma podmiotami partnerskimi. Myśląc o potrzebach mieszkańców gminy, samorząd realizował
szereg działań, mogących poprawić jakość życia jej mieszkańców. Rok
2013 obfitował w wydarzenia związane z aktywnością osób starszych.
Złożony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt „Seniorzy
w działaniu” został pozytywnie oceniony i otrzymał dotację, dzięki
której możliwe było przeprowadzenie szeregu działań lokalnych na
rzecz seniorów.
W ramach projektu zorganizowane zostały:
–– zajęcia teatralno-plastyczne z aktorami Teatru Dramatycznego
w Białymstoku i członkami pantomimy niepełnosprawnych, w ramach których odbywały się zajęcia z emisji głosu, rytmiki, zadań
aktorskich. Uczestnicy zajęć przygotowali kilka spektakli, opracowali konwencję scenograficzną, sami dobrali i przygotowali kostiumy. Efektem końcowym było wystawienie spektakli,
–– sześciodniowy wyjazd edukacyjny (Częstochowa – Oświęcim – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Zakopane – Wieliczka – Kraków – Ojcowski Park Narodowy – Góry Świętokrzyskie – Sandomierz – Krzemionki Opatowskie – Kazimierz Dolny), w którym
udział wzięło 50 osób,
–– Galeria Sztuki Seniora, w której uczestniczyły 74 osoby. Zorganizowano spotkania z florystyki i z technik malarstwa i origami. W ramach zajęć zorganizowano wystawy bukietów w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie. Celem tego działania
była przede wszystkim praca w grupie i inspiracja do twórczości,
a celem twórczym uwolnienie pomysłów w atmosferze koleżeństwa i życzliwości, wywołanie pasji twórczych wśród seniorów oraz
utworzenie „Galerii” prac. Podsumowaniem spotkań był wspólny
wyjazd do Muzeum Ikon w Supraślu,
–– Klub Przyszłości Seniora. W 8 spotkaniach uczestniczyło 108 seniorów. Wykłady dotyczyły profilaktyki najczęstszych chorób i połączone były każdorazowo z godzinnymi zajęciami ruchowymi.
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Podczas zajęć seniorzy poznali ogólne zasady dbania o zdrowie
w późnym wieku, właściwego odżywiania się, zapoznali się ze znaczeniem aktywności ruchowej, zasadami zdrowego starzenia się,
–– „Wiem, co jem” – wykłady i warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania się (jak jeść w domu i poza domem, jak robić zakupy,
jak czytać etykietki na produktach). Podsumowaniem tych zajęć
był wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego – Ogrodu Botanicznego w Korycinie (zwiedzanie, warsztaty przyrządzania herbat
ziołowych),
–– wyjazdy kulturowe – były to wyjazdy z seniorami do Teatru Dramatycznego w Białymstoku, Opery i Filharmonii Podlaskiej. O rodzaju spektaklu decydowali sami uczestnicy. Było to dla wielu seniorów
ważne wydarzenie, gdyż ze skromnego budżetu domowego nie byliby w stanie sami sfinansować sobie takiego wyjazdu,
–– Wigilia – uroczystość ta była zakończeniem projektu „Seniorzy
w działaniu” i odbyła się 20 grudnia 2013 r. z udziałem 110 uczestników projektu oraz 133 członków ich rodzin, sąsiadów, sołtysów
i radnych gminy. Podczas uroczystego spotkania odbyła się krótka
prezentacja działań programowych oraz wystawione zostały przygotowane spektakle.
Akcja promocyjno-rekrutacyjna trwała przez cały okres projektu,
przygotowane zostały materiały promocyjne takie jak plakaty i ulotki,
które rozpowszechniane były przez Urząd Gminy w Korycinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki oraz Dom Gościnny w Dzięciołówce. Informacja o projekcie zamieszczona była również na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Korycinie oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Zakładanym celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia
osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywizację społeczną. Osiągnięto zamierzony cel, projekt spowodował aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Korycin i Domu Gościnnego w Dzięciołówce. Zaplanowana została kontynuacja działań, podejmowanych
w większości z inicjatywy uczestników projektu.
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Gmina Dzierżoniów
Gmina Dzierżoniów przystąpiła do konkursu z projektem „Stwarzanie warunków dla rozpowszechniania regionalnych tradycji, poszukiwania jej tożsamości oraz scalanie pokoleń”, prowadzonym przez
jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów – Dzienny Dom
Pomocy Społecznej (DDPS), która koordynuje działania na rzecz osób
senioralnych, w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi gminy, związkami wyznaniowymi, etc. Działania
realizowane w środowisku aktywizują społeczność (seniorów) znacznie
skuteczniej, jednocześnie zmieniają oblicze administracji, a w szczególności pomocy społecznej, ale także integrują poszczególne podmioty
pracujące na rzecz osób starszych. Działaniom Gminy zwykle przyświeca idea budowania w świadomości społecznej pozytywnej pozycji seniora, przekazywania istotnych wartości młodszym pokoleniom, krzewienia
tolerancji i poszanowania drugiego człowieka w ogóle, a w szczególności
osób starszych, a także poszukiwania tożsamości gminy, której założycielami były osoby z różnych zakątków powojennej Europy.
Projekt „Stwarzanie warunków dla rozpowszechniania regionalnych tradycji, poszukiwania jej tożsamości oraz scalanie pokoleń”, to
cykl działań realizowanych przez seniorów na rzecz mieszkańców gminy, które koordynowane były przez pracowników DDPS i organizacji
pozarządowych (np.: Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzierżoniowie,
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów o/Dzierżoniów,
Fundacji Beiteinu Chaj – Dzierżoniów, Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, etc).
Pierwszym etapem realizacji projektu było utworzenie Gminnej
Rady Seniorów. Działania, mające na celu scalenie, integrację, włączenie się seniorów do debaty publicznej, czynnego aktywnego udziału
w życiu społecznym, systemowego rozwiązania problemów osób wieku senioralnego, zaczęły się z końcem 2013 roku. Były to cykliczne
spotkania przedstawicieli poszczególnych podmiotów na styku administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych działających na
rzecz środowiska senioralnego. Rada Miejska Dzierżoniowa uchwałą
ustanowiła Radę Seniorów w dniu 30 czerwca 2014 roku.
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Kolejnym etapem projektu było „objęcie Ratusza”. Była to
akcja o charakterze edukacyjnym, prozdrowotnym. Jednym z jej
celów była integracja międzypokoleniowa. Akcja polegała na zebraniu wystarczającej ilości uczestników (przedszkolaków, młodzieży, osób dorosłych) do objęcia Dzierżoniowskiego Ratusza, przez
osoby trzymające się za ręce. Kilkaset osób w pełnym przekroju
wiekowym, stanęło, by w międzypokoleniowej więzi utworzyć jeden, pełny, zamknięty krąg. Była to jak dotąd jedyna i największa
akcja świadomego uczestniczenia ludzi: przedszkolaków, młodzieży
szkolnej, seniorów, by być ze sobą razem. Akcji towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych. Jednym z walorów było także
propagowanie u wszystkich zgromadzonych aspektu zdrowotnego, poprzez zorganizowanie wspólnej gimnastyki poprowadzonej
na świeżym powietrzu. Akcja organizowana była w partnerstwie
organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych (przedszkola, szkoły), środowiska biznesu.
Trzecią częścią projektu była akcja ,Media dla seniorów», w czasie
której seniorzy z Dzierżoniowa i Świdnicy wspólnie stanęli po drugiej
stronie kamery, przeistaczając się w aktorów i reżyserów, w próbie
stworzenia filmu. Towarzysząca temu nauka, przyjaźń, wspólne biesiadowanie stały się nieocenioną wartością dodaną. Celem warsztatów
medialnych była międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, zapoznanie z najnowszymi mediami i możliwościami wyrażania własnego
punktu widzenia poprzez sztukę. Warsztaty miały za zadanie aktywizowanie seniorów do wyrażania własnych poglądów i poruszania ważnych dla nich tematów. Ważnym aspektem warsztatów było zachęcanie
do pracy grupowej, do nawiązywania nowych znajomości i umacniania
dawnych więzi poprzez wspólne działania.
W ramach projektu przeprowadzono również akcję „Senior tworzy kulturę”. Celem akcji było rozbudzenie wśród seniorów potrzeby
uczestnictwa w życiu kulturalnym, spotkań, aktywizacji poprzez spotkania mające na celu wymianę doświadczeń, oswajanie świadomości
społecznej z tematyką wieku senioralnego, przekazywanie wartości
młodszym pokoleniom, budowanie w świadomości społecznej pozytywnej pozycji seniora. Akcja prowadzona była w małych lokalach,
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które umożliwiły zakup jej uczestnikom niewielkiego poczęstunku za
symboliczną złotówkę.
Ważnym elementem programu była akcja „Po wiedzę informatyczną”. W jej ramach odbywały się kursy komputerowe dla seniorów.
Całość przygotowywała do krajowego egzaminu przeprowadzonego
przez krajową komisję egzaminacyjną. Efektem było uzyskanie certyfikatu oraz dyplomu ukończenia kursu.
Ponadto odbyły się: Dzierżoniowski Przegląd Piosenki Folklorystycznej, organizowany co roku przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla około 20 zespołów z terenu województwa dolnośląskiego
oraz jasełkowe spotkanie międzypokoleniowe z okazji Świąt Bożego
Narodzenia. Do kalendarza imprez zostały również wpisane spotkania
muzyczno-edukacyjne dla seniorów oraz przedszkolaków, realizowane
w siedzibie DDPS, przy współudziale zawodowych muzyków z filharmonii wałbrzyskiej.

Powiat Żagański
Powiat Żagański przystąpił do konkursu z dwoma projektami:
1. „Pomoc społeczna nowe wyzwania. Polsko-niemiecka wymiana
doświadczeń”.
2. „Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu. Polskie niemieckie spotkania seniorów”.
Oba realizowane i współfinansowane były z niemieckim Powiatem
Gorlitz w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia z 2007 roku. Współpraca z innymi samorządami
na szczeblu międzynarodowym daje szerszy obraz problemu i zapewnia efektywniejszą realizację założonych w projektach celów. Efekty ich
realizacji mogą stać się inspiracją do podejmowania kolejnych działań,
zapewniając trwałość działań w kierunku, jaki został uznany za wymagający wsparcia.
Celem bezpośrednim projektu «Pomoc społeczna nowe wyzwania. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń» była polsko-niemiecka
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wymiana doświadczeń z zakresu działań na rzecz aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zastosowanie ich w praktyce. Projekt miał zwrócić uwagę na globalny problem ,starzejących się
społeczeństw» i zaakcentować potrzebę podejmowania takich działań,
które podniosą jakość życia osób starszych oraz stworzą warunki do
pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym, tym samym zapobiegając ich wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu
zaplanowano:
–– wyjazdy studyjne pracowników instytucji zajmujących się problemami społecznymi i wspieraniem osób starszych i niepełnosprawnych do Niemiec,
–– polsko-niemiecką konferencję metodyczną dotyczącą nowatorskich
rozwiązań w obszarze pomocy społecznej dla osób starszych,
–– wydanie publikacji „Dobre praktyki pracy z seniorami na pograniczu polsko-niemieckim», jako zbioru aktualnych informacji dotyczących aktywności społecznej osób starszych i na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych.
W ramach tych działań delegacja osób zawodowo zajmujących się
problemami społecznymi w powiecie żagańskim uczestniczyła w wizycie studyjnej w Niemczech. W trakcie wizyty zapoznano się z funkcjonowaniem Domu Wielopokoleniowego w Rothenburgu, odwiedzono
Klinikę Geriatryczną w Görlitz oraz zapoznano się z nowatorskimi
projektami mieszkaniowymi dla niemieckich seniorów (projekt, w którym pomoc w codziennych obowiązkach świadczą sąsiedzi oraz zespół
profesjonalnych opiekunek i pielęgniarek, dostępnych przez cała dobę.
Pakiet tych usług finansowany jest ze środków publicznych). Na koniec wizyty odbyło się spotkanie z Zespołem Ekspertów Seniorów
w Görlitz.
Na konferencję „ Pomoc społeczna – nowe wyzwania” zaproszeni
zostali przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Konferencja dotyczyła nowatorskich rozwiązań w obszarze pomocy społecznej na rzecz osób starszych. W jej trakcie odbyły
się wykłady „Życie seniorów w społeczności lokalnej i jego uwarunkowania”, „Projekt modelu sieci geriatrycznej na terenie wschodniej
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Saksonii”, „Wsparcie społeczne seniorów w województwie lubuskim”.
Uczestnicy konferencji otrzymali wydaną w ramach projektu publikację
„Dobre praktyki pracy z seniorami na pograniczu polsko-niemieckim”,
będącą zbiorem dobrych praktyk z zakresu aktywności na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych.
Drugim realizowanym przez Powiat Żagański projektem był projekt „Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu. Polsko-niemieckie spotkania
seniorów». Projekt miał na celu zintegrowanie środowisk seniorskich
z pogranicza polsko-niemieckiego poprzez rozbudzanie aktywności
na różnych płaszczyznach – kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i in.
Proponowanie aktywnego stylu życia zapobiega izolacji społecznej
ludzi starszych i ich wykluczeniu, i pozwala trwać w dobrej kondycji psychofizycznej. Działania, które zostały zaplanowane w projekcie
służyły pełnej integracji oraz współdziałaniu powiatu jako jednostki
samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, jakimi są
uczestniczące w projekcie Uniwersytety III wieku w Żaganiu i Szprotawie oraz inne organizacje seniorskie. Projekt «Nie starzeje się ten, kto
nie ma czasu. Polsko- niemieckie spotkania seniorów» był nawiązaniem
do poprzedniego projektu „Pomoc społeczna nowe wyzwania. Polsko
niemiecka wymiana doświadczeń”. Opierając się na założeniu, że aktywność jest jednym z niezbędnych warunków starzenia się w zdrowiu,
zaprojektowano takie działania skierowane do polskich i niemieckich
seniorów jak:
–– wyjazd studyjny 25-osobowej grupy polskich seniorów do Görlitz, podczas którego spotkała się ona z grupą niemieckich seniorów oraz poznała różne formy ich aktywności społecznej. Polskiej delegacji przedstawiono projekt „Görlitz – miasto przyjazne
rodzinom”, mający na celu wsparcie i pomoc potrzebującym, na
wszelkich płaszczyznach problemów i w różnych kryzysach. Zaprezentowano ideę domów wielopokoleniowych i inne formy opieki
nad osobami starszymi w Niemczech. Doszło również w trakcie
pobytu do spotkania polskich i niemieckich seniorów,
–– dwudniowy pobyt niemieckich seniorów w Polsce, w tym jednodniowe uczestnictwo w warsztatach artystycznych. Niemieccy
seniorzy zaproszeni zostali na zajęcia Uniwersytetów III Wieku
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w Szprotawie i Żaganiu oraz na warsztaty artystyczne z fotografii
i malarstwa,
–– konferencję „Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu”, połączoną
z wystawą prac, które powstały na warsztatach artystycznych. Na
konferencję zaproszone zostały wszystkie osoby biorące udział
w projekcie, członkowie innych organizacji zrzeszających polskich
i niemieckich seniorów oraz władze lokalne. W programie przewidziane były wystąpienia obu stron – polskiej i niemieckiej, prezentujące działalność polskich i niemieckich seniorów w stowarzyszeniach i instytucjach społecznych. Po konferencji zaplanowano
wernisaż prac seniorów, na który przygotowany został specjalny
katalog z fotografiami prezentowanych na wystawie prac.

Gmina Czerwonak
Na konkurs złożony został projekt, przyjęty przez Gminy do realizacji na lata 2013-2018 „Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym Mieszkańcom Gminy Czerwonak na lata
2013-2018 ZACHOWAJ RADOŚĆ ŻYCIA».
Prezentowany program ukierunkowany był na różnorodne działania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji, edukacji, podnoszenia
świadomości osób starszych, ich uczestnictwa w życiu kulturalnym,
politycznym i publicznym, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz pomocy prawnej.
Głównym celem programu było wypracowanie praktycznych narzędzi dla tworzenia i realizacji realnych strategii na rzecz pełnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i starszych w życiu społecznym.
Program zakładał zapewnienie wysokiej jakości innowacyjnych usług
i konsolidacji już stosowanych środków do zaspokojenia potrzeb osób
niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Miało temu służyć utworzenie specjalistycznego zespołu geriatrycznego, w celu kompetentnego
rozpoznania potrzeb, oceny sytuacji i diagnozy w świadczonych usługach opiekuńczych, którego zadaniem było również podejmowanie
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działań wspierających dla grupy osób z orzeczoną niepełnosprawnością ·i starszych, w postaci zajęć podczas cotygodniowych spotkań, wypracowanie narzędzi w fazie diagnozy i przyznania usług opiekuńczych
w fazie realizacji usług.
Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności kadr świadczących usługi lub sprawujących opiekę na rzecz osób niepełnosprawnych miało odbywać się poprzez wdrażanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym podnoszenie kwalifikacji kadr
instytucji opiekunek. Prowadzone było także wsparcie dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym inicjowanie tworzenia form
samopomocowych dla rodzin z problemem niepełnosprawności. Celem
tej części projektu miało być również stworzenie większych możliwości
poradnictwa prawnego i poradnictwa specjalistycznego, dotyczącego
świadczeń i uprawnień dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
Drugim istotnym celem projektu było uznanie organizacji pozarządowych za kompetentnych i profesjonalnych partnerów przy tworzeniu
polityki aktywizacji i promocji zdrowia. Miało się to odbywać poprzez
promowanie działalności organizacji pozarządowych w systemie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, poprzez organizację specjalistycznych warsztatów dla opiekunów i rodzin osób starszych z zaburzeniami otępiennymi w celu poprawy jakości życia osób zajmujących się
na co dzień chorymi przewlekle; ochronę i promocję zdrowia poprzez
wsparcie funkcjonowania chorego w miejscu zamieszkania i środowisku
lokalnym przez treningi umiejętności społecznych i samoobsługi (w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych).
Kolejna ważna część projektu dotyczyła tworzenia warunków
dla aktywności jednostek i grup, poprzez szerokie uczestnictwo społeczności lokalnej w procesie podejmowania decyzji. Chodziło m.in.
o wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów
osób niepełnosprawnych (samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych) poprzez inicjowanie tworzenia lokalnej infrastruktury na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Zwracano uwagę na wspieranie usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych poprzez organizowanie turnusów rekreacyjno-wczasowo-integracyjnych, aktywizację fizyczną w Klubach Seniora, współpracę
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z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu Województwa
Wielkopolskiego i lokalnymi, w celu wspólnej realizacji programów na
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, sportu i rekreacji;
promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną poprzez cykliczne prelekcje dotyczące zwiększenia potencjału zdrowia i podniesienia świadomości dbania o nie; medialną promocję zdrowia poprzez opracowanie
informatora z bazą danych na temat instytucji wspomagających osoby niepełnosprawne oraz o ulgach i uprawnieniach; a także poprzez
ulotki i artykuły w gazetach, strony www, organizację konferencji rozszerzających horyzonty działań i myśli dotyczących starości oraz niepełnosprawności. Organizowany był również cykl spotkań „Ochrona
przed przemocą i wykorzystywaniem”, dotyczących rozszerzania
świadomości osób starszych i niepełnosprawnych w dziedzinie
bezpieczeństwa osobistego.
Na koniec warto wspomnieć o zintegrowanej formie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. Miała ona polegać na
kontynuacji i poszerzaniu współpracy między instytucjami szczebla
samorządowego, rządowego, a organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi podmiotami, poprzez współpracę w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych pomiędzy samorządem
terytorialnym a sektorem pozarządowym, w tym: zlecenie zadań publicznych w formie dotacji, tworzenie wspó1nych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, współorganizowanie przedsięwzięć,
w tym imprez okolicznościowych, wspieranie działalności wolontaryjnej i współpracy w tym zakresie.

Legnica
Program „Centrum Seniora” był wynikiem współpracy organizacji
pozarządowych, jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury z terenu Miasta Legnicy, koordynowanej przez samorząd lokalny.
Program był odpowiedzią na potrzebę legnickiego środowiska senioralnego zwiększenia aktywności obywatelskiej w życiu kulturalnym
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i publicznym oraz utrzymanie ich dłuższej aktywności zawodowej,
poprawy stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu osób starszych. Adresatem programu „Centrum Seniora” były osoby powyżej 60. roku życia, samotne, unikające życia społecznego i aktywnego spędzania czasu. Głównym celem
projektu było włączenie legnickich seniorów w życie miasta poprzez
aktywizację ruchową oraz wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia
w celu zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Projekt zakładał
realizację zadań służących promocji zdrowego stylu życia i aktywności
fizycznej, nowym technologiom komunikacyjnym, poznawaniu tradycji i kultury innych krajów oraz prawnych aspektów funkcjonowania seniorów w społeczeństwie. Innowacyjność projektu polegała na
przekształceniu i dostosowaniu do potrzeb grupy docelowej systemu
działania instytucji i organizacji lokalnych do pobudzania wśród seniorów chęci zaspokojenia niezrealizowanych dotychczas potrzeb. System
ten miał tworzyć między tymi instytucjami powiązania, tak by mogły
samodzielnie rozwiązywać swoje problemy i działać na rzecz innych.
Program realizowany był w trzech modułach: Animacja, Sport i Edukacja oraz Integracja.
Moduł – ANIMACJA
Centrum Seniora działające przy Legnickim Domu Kultury rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku. Jego celem było wspieranie
aktywności osób starszych w życiu kulturalnym, publicznym, działalności wolontariackiej oraz pomoc w utrzymaniu dłuższej aktywności
zawodowej. Do najważniejszych zadań Centrum należało:
–– budowanie pozytywnego wizerunku społecznego osób starszych,
–– zbieranie informacji na temat placówek działających na rzecz seniorów w Legnicy,
–– wspieranie aktywności ruchowej seniorów,
–– umacnianie więzi międzypokoleniowych, a szczególnie podkreślenia roli seniora w rodzinie,
–– udzielanie porad i konsultacji prawnych i medycznych dla seniorów,
–– budowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w tym UTW i Klubami Seniora.
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W ramach tego modułu stworzono zakładkę na stronie internetowej
Urzędu Miasta Legnicy STREFA SENIORA. Wychodziła ona naprzeciw oczekiwaniom starszych legniczan, pragnących szybkiego i łatwego
dostępu do interesujących ich informacji. Stworzenie zakładki miało
na celu zaktywizowanie środowiska osób starszych w taki sposób, by
twórczo i z satysfakcją uczestniczyli w życiu miasta. Było to miejsce,
gdzie można było dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się w mieście,
dokąd pójść po wsparcie i jak zorganizować swój wolny czas.
Moduł SPORT I EDUKACJA
Działania w ramach tego modułu wynikały z braku wiedzy i dostępu zorganizowanych form aktywności ruchowej dla osób starszych.
„Senior Fit” miał umożliwić osobom starszym z Legnicy udział w różnych formach aktywności ruchowej, dostosowanej do ich wieku i stanu zdrowia, takich jak: gimnastyka, pływanie, zajęcia taneczne, nordic
walking oraz zapoznać ich z możliwymi środkami wspierającymi dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie. Prowadzone wykłady miały być
wskazówką jak np. świadomie dbać o utrzymanie swojego organizmu
w dobrej kondycji, jak zdrowo się odżywiać czy też jak unikać uzależnień. Zajęcia edukacyjno-prozdrowotne dla legnickich seniorów miały
na celu wzmacnianie konstrukcji emocjonalno-psychicznej uczestników, ich rozwój osobowości, umiejętność wykorzystania aktywności
ruchowej jako sposobu na konstruktywne rozładowanie nieprzyjemnych emocji, rozwój zainteresowań i integracji rodziny.
Moduł INTEGRACJA
Klub Seniora „Dom Dziennego Pobytu” był propozycją zajęć adresowanych do osób starszych, które z powodu choroby i niepełnosprawności potrzebują pomocy osób drugich. Jego zadaniem było
przeciwdziałanie instytucjonalizacji, charakterystycznej dla osób przebywających w domach pomocy społecznej. Uczestnicy Klubu mieli
możliwość wspólnego spędzania czasu, rozwijania swoich zainteresowań oraz uczestniczenia w prelekcjach i dyskusjach. Celem działalności Klubu było tworzenie nowych więzi społecznych, poprzez integrację oraz organizowanie wzajemnej pomocy, aktywizację seniorów
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oraz utrzymanie ich dobrej kondycji psychofizycznej. Organizowane
były wspólne spotkania z innymi ośrodkami, klubami i organizacjami
zajmującymi się problematyką osób starszych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty terapii zajęciowej. Prowadzone były zajęcia
ruchowe, ćwiczenia usprawniające ciało i umysł. W Klubie działały
sekcje: szachowa, karciana oraz warcabów. Panował klimat wzajemnej
pomocy i serdeczności.
Po zakończeniu realizacji projektu spodziewano się wzrostu
liczby osób starszych, które będą dbały o własne zdrowie i kondycję fizyczną, zwiększenia świadomości na temat dobrego, zdrowego starzenia się. Liczono również na zwiększenie poczucia bycia
potrzebnym, zmniejszenie izolacji społecznej, a także na zwiększenie
potrzeby zdobywania nowych umiejętności, nawiązywania kontaktów
i pozytywnych relacji międzypokoleniowych. Projekt miał również
przynieść potrzebę efektywnego zagospodarowania czasu wolnego
seniorów.

Polkowice
Zgłoszony przez Polkowice projekt, realizowany przez Gminę we
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polkowicach ,Mieszkania chronione dla osób starszych”, pokazywał w jaki sposób można
zapewnić seniorom możliwość godnego i bezpiecznego mieszkania.
Projekt był realizowany od 2005 roku, czyli od czasu, w którym powstało pierwsze mieszkanie chronione. Na terenie Gminy utworzone
zostały początkowo 3 mieszkania chronione o metrażu ponad 80 m2.
Każde z nich zostało częściowo wyposażone w sprzęty gminne, pokoje
zaś urządzane były przez samych mieszkańców. Były nimi osoby, które
ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia, a także specyficzne
sytuacje rodzinne lub samotność, nie były w stanie samodzielnie funkcjonować w swoich pierwotnych miejscach zamieszkania. Jednocześnie przeniesienie tych osób do Domów Pomocy Społecznej byłoby
dla nich trudne do zaakceptowania. Strach przed przeprowadzką, lęk
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o kontakty, przyjaźnie czy związki sąsiedzkie powodował chęć pozostania w swoim środowisku nawet za cenę niedogodności, samotności
czy braku opieki. Idea mieszkań chronionych doskonale łączy ze sobą
możliwość zapewnienia wszechstronnej, wieloaspektowej pomocy
osobom potrzebującym, z możliwości funkcjonowania we własnym
środowisku, z którym się jest połączonym silnymi więziami. Dlatego,
w trosce o takie właśnie osoby Gmina Polkowice postawiła na tworzenie mieszkań chronionych. Zostały one usytuowane w pobliżu Ośrodka Pomocy Społecznej, tak by ich mieszkańcy mieli możliwość korzystania z Domu Dziennego Pobytu, ze stołówki, by mogli też w miarę
możliwości aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Rekrutacja osób
chętnych do zamieszkania w mieszkaniach chronionych odbywała się
w sposób ciągły. Od ich użytkowników nie wymagano jakichkolwiek
zabezpieczeń ani zobowiązań finansowych. Koszty funkcjonowania,
czynsz, opłaty za media ponosili sami mieszkańcy. Ośrodek Pomocy
Społecznej zapewniał w ramach stałej, ustalanej z góry na dany rok
opłaty, obsługę administracyjną mieszkania, remonty i naprawy oraz
usługi opiekuńczo-porządkowe (2 godziny dziennie). Jeżeli lokator
mieszkania chronionego wymagał dodatkowej opieki, ponosił za nią
odpłatność indywidualnie, zgodnie z kryterium dochodowym pomocy
społecznej. Mieszkańcy mieli możliwość samodzielnego przyrządzania
posiłków, mogli też korzystać ze stołówki OPS oraz z posiłków dostarczanych na miejsce. Do użytku każdego mieszkańca przeznaczony
został własny telefon stacjonarny. Zadaniem pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej były regularne wizyty w mieszkaniach chronionych,
w razie potrzeby opiekę miały przejmować pielęgniarki opieki długoterminowej, a w ostateczności wzywany miał być lekarz.
Mieszkania chronione cieszyły się ogromną popularnością wśród
osób starszych, które przejawiały ogromne zainteresowanie możliwością zamieszkania w nich.
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Nysa
Gmina Nysa, wspólnie z Radą Seniorów w Nysie, Dziennym Domem Pobytu, Uniwersytetem III Wieku oraz lokalnymi związkami i organizacjami zrzeszającymi i działającymi na rzecz seniorów przystąpiła
do realizacji projektu „Gmina Nysa przyjazna seniorom – seniorze nie
bój się Urzędu”.
Tematyka polityki senioralnej wprowadzanej w Gminie Nysa poruszana była wielokrotnie podczas spotkań władz Nysy ze związkami
i organizacjami zrzeszającymi i działającymi na rzecz seniorów. Kierunki polityki senioralnej zostały określone w Programie na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023, który opracowano w 2013
r. wspólnie z organizacjami i instytucjami. Dokument został przyjęty
przez Radę Miejską. Adresatami programu byli mieszkańcy powyżej
60 roku życia. Mówiło się w nim o aktywności społecznej, kulturalnej,
turystycznej, wolontariacie dla seniorów, integracji środowiska seniorów, edukacji dotyczącej profilaktyki zdrowotnej oraz nowych technologiach. Istotnym zadaniem wpisanym do programu na rzecz nyskich
seniorów stało się dostosowanie przestrzeni publicznej i tworzenie
miejsc przyjaznych seniorom. Nyski program na rzecz seniorów to
także rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Partycypacja osób starszych w sprawy miasta odbywała się m.in. przez działającą od 2012
roku Radę Seniorów.
Działania pod hasłem „Seniorze nie bój się Urzędu” miały na celu
większe zaangażowanie osób starszych w życie publiczne i współdziałanie z władzami lokalnymi. Jednym z pierwszych działań była organizacja w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie spotkań dla osób starszych
i młodzieży, celem promowania aktywnego obywatelstwa i łączenia
pokoleń. Podczas spotkań seniorzy wspólnie z młodzieżą z nyskich
szkół mogli zapoznać się z funkcjonowaniem urzędu i samorządu
gminnego. Seniorzy uczestniczyli m.in. w spotkaniu z pracownikiem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Latarnikami Polski Cyfrowej z Nysy, którzy wdrażali starszych mieszkańców miasta w „cyfrowy
świat”. Grupy seniorów odwiedziły również siedziby Straży Miejskiej
z Centrum Monitoringu Miejskiego. Rokrocznie organizowany był
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Dzień Otwarty w Dziennym Domu Pobytu, który cieszył się dużym
zainteresowaniem nyskich seniorów. Celem organizowanego „dnia
otwartego” była możliwość zapoznania się działalnością Domu przez
nowe osoby oraz pokazanie dokonań placówki mieszkańcom Nysy.
Dzięki takim akcjom liczba podopiecznych Dziennego Domu Pomocy
sukcesywnie wzrastała.
Na wniosek seniorów powołano Pełnomocnika Burmistrza Nysy
ds. Seniorów. Wprowadzono również dyżury Przewodniczącego Rady
Seniorów. Takie działania miały na celu zapewnienie stałego łącznika
pomiędzy administracją a środowiskiem seniorów.
Mając na względzie stwarzanie warunków i wzmacnianie aktywności społecznej, kulturalnej, turystycznej, i integracji środowiska osób
starszych, przygotowano bogatą ofertę artystyczno-kulturalną dla seniorów, w ramach której odbywały się cykliczne imprezy np. „Seniorzy
Seniorom” w Nyskim Domu Kultury, „Karaoke dla seniora”, „Międzynarodowy Dzień Osób Starszych”, „Piknik Integracyjny”. W ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi od lutego 2014 r. seniorzy
z gminy Nysa mogli zadbać o swoje zdrowie i regularnie uczestniczyć w zajęciach ruchowo-tanecznych. Pobudzały one do aktywizacji
społecznej, ułatwiały nawiązywanie przyjaźni, zapewniały możliwość
zadbania o kondycję fizyczną. Aktywizacja ludzi starszych, kontakt
z rówieśnikami i wypełnienie czasu wolnego oraz utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej to główne cele spotkań z Seniorami. Zajęcia ruchowe zwiększały aktywność intelektualną i fizyczną seniorów,
zapobiegały wyłączeniu ich z życia społecznego. Wpływały na poprawę jakości życia osób starszych i pełniły rolę dydaktyczną i społeczną.
W celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych prowadzone były działania Latarników Polski Cyfrowej Równych Szans, którzy organizowali dla seniorów zajęcia komputerowe
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w filiach, Dziennym
Domu Pobytu, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz indywidualnie
w miejscu wskazanym przez seniora. Latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans zorganizowali dla seniorów spotkania z przedstawicielem
ZUS w zakresie wykorzystania Platformy Usług Elektronicznych PUE.
Podczas spotkania została również zaprezentowana strona Urzędu
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Miejskiego w Nysie, a seniorzy zostali zachęceni do jej odwiedzania.
Latarniczki przedstawiły „zakładki” dotyczące bieżących wydarzeń
w gminie i wydarzeń kulturalnych, jak również przekonywały seniorów do dokonywania wszelkich płatności związanych z urzędem drogą
elektroniczną.
W ramach współpracy zagranicznej goszczono w Dziennym Domu
Pomocy w Nysie ponad dwudziestoosobową grupę wolontariuszy
z Munster (Niemcy). Młodzież przyjechała do Polski w ramach praktyki zawodowej. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania placówek wsparcia dla osób w każdym wieku, w tym placówek
dla osób starszych.
Kolejnym działaniem z myślą o seniorach było wdrożenie przez
Urząd Miejski w Nysie akcji społecznej pod hasłem „Pudełko na jesień
życia». Akcja, która została uruchomiona z inicjatywy Uniwersytetu
III Wieku i nyskich seniorów, skierowana była głównie do osób 65 +,
zamieszkałych na terenie Gminy Nysa. Projekt zakładał umieszczenie
ważnych informacji o stanie zdrowia seniora oraz kontaktów do bliskich, w specjalnie oznakowanym pojemniku, umieszczonym w jednym, wspólnym dla wszystkich uczestników kampanii miejscu. Kampania ta miała ułatwić pracę służbom ratunkowym przy udzielaniu
pomocy medycznej oraz zapewnić szybki kontakt z najbliższymi
seniora. Celem akcji było bezpieczeństwo i zdrowie osób starszych,
samotnych i niepełnosprawnych.

PODSUMOWANIE KONKURSÓW O TYTUŁ
„SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM”
W LATACH 2010 – 2014

Od kilku lat Parlamentarny Zespól ds. Osób Starszych ogłaszał
konkursy dla samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Przedmiotem rywalizacji było ułatwianie życia seniorom. Dlatego
naczelnym, wieloletnim hasłem tych przedsięwzięć była rywalizacja
o tytuł: «Samorząd przyjazny seniorom». Odpowiednio przyznawane były doroczne tytuły województwa, powiatu i gminy przyjaznych
seniorom. Tytuł taki stanowił potwierdzenie, że władze jednostki samorządu terytorialnego nie zapominają o potrzebach tej coraz liczniejszej części wspólnoty lokalnej.
Podsumowując wszystkie edycje konkursu można stwierdzić, iż
polityka samorządów w stosunku do osób starszych z roku na rok stawała się lepsza, bardziej kompleksowa i odpowiednio ukierunkowana
na potrzeby seniorów. Coraz częściej przedstawiciele pokolenia osób
starszych byli zapraszani do współpracy i współdecydowania o tym, co
i w jakiej formie będzie realizowane przez lokalny samorząd. Może jest
to również, w jakiejś mierze, rezultat rywalizacji o tytuł „Samorządu
przyjaznego seniorom”?
Co roku na konkurs wpływało wiele prac. Niektóre z samorządów
przystępowały do niego kilkakrotnie. Świadczy to o tym, iż sprawy
seniorskie traktowane są całościowo, że planowane działania dotyczą zarówno rozwoju intelektualnego seniorów, poprawy ich zdrowia i kondycji, jak również możliwości lepszego ich funkcjonowania
w przestrzeni publicznej, przystosowania do zmieniającego się życia,
zapobiegania marginalizacji i ubóstwu.
Wielokrotnie w projektach podkreślano, jak ważne jest by osoby
starsze czuły się potrzebne. A to możliwe jest przez ich aktywizację.
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Ta z kolei odbywać się może na wielu płaszczyznach. Seniorzy z jednej
strony mogą być współuczestnikami różnego rodzaju wolontariatów,
z drugiej – poprzez zajęcia rozwijające ich umiejętności i pasją, mogą
być zauważeni i docenieni w środowisku lokalnym. Ich potencjał może
być wielkim bogactwem, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystany.
Zaspokojenie potrzeby bliskości i relacji z innymi ludźmi może stać
się łatwiejsze, jeśli kontakty z innymi ludźmi odbywać się będą na podobnych płaszczyznach, zaś administracja i organizacje samorządowe
znajdą sposób, aby je ułatwić.
Dla osób w trudnej sytuacji – materialnej lub też zdrowotnej przygotowywane były specjalne rozwiązania pomagające w jej opanowaniu. Osoby starsze i samotne nie muszą się czuć odrzucone, jeśli ktoś,
w tym wypadku ich środowisko lokalne, wyciągnie do nich rękę.
Mamy nadzieję, iż zgromadzony w tej książce zbiór nagrodzonych
projektów może stać się zalążkiem bazy dobrych praktyk, prowadzonych w stosunku do osób starszych przez ich samorządy. Mamy też
nadzieję, iż wnikliwe przyjrzenie się różnorodnym rozwiązaniom stosowanym przez samorządy na bardzo wielu płaszczyznach może być
inspiracją do nowego działania dla wielu z nich, a dla tych, które do tej
pory jej nie podjęły – szansą na jej rozpoczęcie.

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 Senackiego Zespołu Infrastruktury 20
listopada 2009 r.)
2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 14 grudnia 2009 r.)
3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Górnictwa 1 grudnia 2009 r.)
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9 grudnia
2009 r.)
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego 15 grudnia 2009 r.)
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały z konferencji Komisji Środowiska i Senackiego Zespołu Infrastruktury 14 grudnia 2009 r.)
7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych 5 listopada 2010 r.)
8. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na
przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję Parlamentarnego Zespołu
ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r.)
9. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na
przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję Parlamentarnego Zespołu
ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r. – wydanie II)
10. Rozwój ratownictwa drogowego (materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Senackiego Zespołu Strażaków 25 listopada
2010 r.)
11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały z konferencji Senackiego
Zespołu Infrastruktury 8 lutego 2011 r. – wersja na płycie)
12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – tożsamość – język (publikacja Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego maj 2012 r.)
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13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej? (materiały
na konferencję Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 19 lutego 2013 r.)
14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 6 listopada 2012 r.)
15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu Infrastruktury 15 października 2012 r.)
16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 11 grudnia 2012 r.)
17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez
gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej (materiały z konferencji Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia 20 marca 2013 r.)
18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały z konferencji Senackiego
Zespołu Energii Odnawialnej 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 Senackiego Zespołu Spółdzielczego 28 października 2013 r.)
23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk senioralnych
z wykorzystanie środków UE (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych 17 grudnia 2013 r.)
24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 3 grudnia 2013 r.)
25. Moja Polska w 2050 roku – wyniki konkursu organizowanego przez Parlamentarny
Zespół Dzieci w 2014 r.
26. Samorząd przyjazny seniorom – najlepsze praktyki zwycięskich samorządów (materiały z czterech edycji konkursu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych)
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Publikacje okolicznościowe
1. Jeden dzień na Łotwie – 18 listopada 1918 r. – 24 listopada 2010 r. (publikacja
wydana w związku z wystawą prezentowaną w Senacie w listopadzie 2010 r.)
2. Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku z wystawą „Stosunki polsko-łotewskie 1919-1991 w zasobie Archiwum Akt Nowych” prezentowaną w Senacie w lipcu 2014 r., przygotowaną przez Archiwum Akt Nowych)

Zeszyty Zespołów Senackich przygotowują:
Piotr Świątecki (redaktor serii), Bożena Witt-Mojsik i Dorota Wojucka
z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu

