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Dnia 5 listopada 2010 r. w Sali Kolumnowej 
w Sejmie odbyła się konferencja zorganizowana 
przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, 

skupiający posłów i senatorów wszystkich opcji politycznych, 
którzy są zainteresowani problematyką starzenia się społeczeństwa 

polskiego i wszystkimi konsekwencjami, które dla polityki 
w skali kraju i Europy, ale także i samorządów ten proces niesie.
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WSTĘP
(wprowadzenie senatora Mieczysława Augustyna)

Konferencja była podsumowaniem konkursu pt. „Samorząd przy-
jazny seniorom”. Konkurs adresowany był do samorządów wszystkich 
szczebli, które w latach 2008 – 2010 realizowały programy lub projekty 
przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych. Warun-
kiem uczestnictwa było zgłoszenie projektu lub programu do udziału 
w konkursie w sposób i terminach ustalonych w regulaminie. Celem 
konkursu było:
– promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania 

wykluczeniu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych,
– zebranie informacji o programach realizowanych przez samorządy  

w zakresie spożytkowania potencjału, aktywizacji i integracji osób 
starszych w obrębie wspólnot lokalnych i regionalnych,

– wyłonienie najlepszych przykładów działań w tym obszarze przez 
kompetentne jury,

– rozpropagowanie najlepszych praktyk.
Do konkursu przystąpiło 50 jednostek samorządu terytorialnego 

(JTS). Kapituła konkursu w pierwszym etapie dokonała oceny for-
malnej zgłoszeń konkursowych, wstępnej oceny merytorycznej pro-
gramów i projektów i wyłoniła po 5 nominowanych inicjatyw w każdej 
kategorii. W drugim etapie spośród nominowanych kapituła wyłoniła 
zwycięzców w każdej kategorii.
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Senator Mieczysław Augustyn, Przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu ds. Osób Starszych,  otwierając konferencję powitał zapro-
szonych gości, wyrażając swoje zadowolenie i radość, iż w tak gorącym 
okresie dla radnych, wójtów, burmistrzów, w czasie kampanii wybor-
czej i starań o reelekcję, zechcieli przyjąć zaproszenie na rozstrzy-
gnięcie konkursu „Samorząd przyjazny seniorom”. Do współpracy 
w organizacji tego konkursu zaproszone zostały związki samorządo-
we – Związek Regionów, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast 
Polskich, Związek Gmin Wiejskich. Patronem medialnym konkursu 
była „Wspólnota” – pismo samorządu terytorialnego. Patronat objął 
również  pan Filip Kaczmarek – eurodeputowany działający w inter-
grupie Parlamentu Europejskiego do spraw starzenia się społeczeństw.  

Idea konkursu zrodziła się w Parlamentarnym Zespole do Spraw 
Osób Starszych. Projektując działalność parlamentarzyści starali się 
określić, co tak naprawdę jest najważniejsze, aby problematyka senior-
ska została dostrzeżona na każdym szczeblu. Doszli do przekonania, 
że człowiek starszy, co oczywiste, tak jak każdy z nas ma jeden adres. 
Jego problemy pojawiają się najczęściej tam gdzie mieszka, tam gdzie 
żyje. Jego zainteresowania mogą rozwijać się w społeczności lokalnej. 
I dlatego ważne jest, ażeby zaktywizować samorządy do tworzenia zin-
tegrowanych programów wykorzystania potencjału osób starszych. Za 
kluczowe uważa się, co podkreślono w warunkach konkursu, uczest-
nictwo osób starszych w życiu wspólnoty, a także w podejmowaniu 
decyzji. Dlatego Zespół złożył w Parlamencie projekt tworzenia rad 
seniorów, kilkanaście z nich już funkcjonuje, choć projekt nie został 
jeszcze uchwalony (to senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o sa-
morządzie gminnym). Wysoko zatem premiowane były te wnioski, 
które  zapewniały partycypację osób starszych.  Byłoby coś dwuznacz-
nego, nawet pod względem moralnym, gdyby samorządowcy posta-
wili się ponad seniorami, gdyby chcieli robić tylko coś dla nich, nawet 
w najlepszej intencji, a nie zadali sobie trudu zapytania tej grupy miesz-
kańców wspólnot samorządowych, co naprawdę sądzą o polityce lokal-
nej, co dla nich jest najważniejsze, co ich interesuje. Partycypacja jest 
niewątpliwie kluczem do stworzenia dobrej polityki lokalnej. A więc 
temu konkursowi przyświecał ten zamysł, by się wzajemnie edukować, 
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żeby  się od siebie nawzajem uczyć.  Pozwoliło to stworzyć  zalążek 
katalogu dobrych praktyk. Kapituła konkursu jest mile zaskoczona, 
że na  konkurs napłynęło aż 50 zgłoszeń, że zgłoszenia te nadcho-
dziły z całego kraju, niemalże ze wszystkich regionów, ze wszystkich 
szczebli samorządu. To pokazuje, że na razie w sposób może mo-
zaikowy, ale w samorządach coraz częściej myśli się o problematyce 
starzenia się wspólnot lokalnych. Celem konferencji, będącej także 
rozstrzygnięciem konkursu, jest przekazanie pewnego zasobu wiedzy 
i narzędzi, ażeby to, co dziś robione jest  bardzo dobrze, można było 
robić w sposób jeszcze lepiej być może usystematyzowany. Dlatego 
konferencja podzielona została na dwie części. Pierwszą, w której jest 
mowa o problematyce seniorskiej w strategiach i programach rozwią-
zywania problemów społecznych, poprowadzoną przez  profesora 
Zbigniewa Woźniaka, i drugą, w której omówiony został materiał pod 
nazwą Agenda 22, żeby skomentować, w jaki sposób z niego będzie 
można w praktyce korzystać. 

W drugiej części zostały też ogłoszone wyniki konkursu, wręczone 
nagrody i wyróżnienia, a następnie zaprezentowane najlepsze progra-
my w poszczególnych kategoriach.

Część merytoryczną konferencji rozpoczął profesor Zbigniew 
Woźniak swoją prezentacją.
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Zbigniew Woźniak1)

PROBLEMY 
STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA 

W STRATEGIACH 
LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żadna z ustaw nie definiuje tego, co rozumiane jest  przez politykę spo-
łeczną, natomiast w wielu ustawach znajdują się zalecenia, żeby taką politykę 
budować, realizować i cały szereg innych wynikających z tego konsekwencji. 

Ma to pewne skutki, ponieważ  trudno jest w bardzo wielu miejscach 
w Polsce budować własne strategie, skoro centralnie nie ustalono prze-
słanek działania. Sposobem wychodzenia z takiej sytuacji jest tworzenie 
programów, które sygnalizują pewne z tym związane konkretne działa-
nia. Starość nie jest problemem, jest naturalnym procesem, natomiast 
to, co prowadzi do problemów społecznych, to sposób zorganizowa-
nia życia zbiorowego i instytucji. Należy sobie uświadomić, a właściwie 
przypomnieć, że każda faza życia niesie ze sobą po pierwsze – obietnicę 
rozwoju, także w starości, po drugie – pewne deficyty, braki i patologie 
różnego rodzaju. Każdy z etapów rozwojowych ma właściwe dla sie-
bie mankamenty, pewne walory, zyski i straty. Należy spojrzeć  na to 
wszystko, czym jest osobniczy wymiar  starzenia się, również wiążąc go 
z biologicznym aspektem. W różnych definicjach usiłujących zmierzyć 
się z tym, czym jest starość, od lat próbuje się coś napisać na ten temat, 
nie tylko w Polsce. Na razie jednak brak jest właściwie  takiej definicji. 
Doskonałym przykładem może być jednak polskie przysłowie – „Nie 
starzą lata, ale tarapata”, czyli problemy. Jakie one są?

1)Zbigniew Woźniak – Instytut Socjologii UAM w Poznaniu, prof.



▬ 12 ▬

Żyjemy  coraz dłużej, komplikują się w związku z tym pewne kwe-
stie, zwłaszcza w  późnej starości, ale jest tak wiele różnych zjawisk, 
procesów, stanów rzeczy, że warto o tym mówić. Po wejściu w fazę 
starzenia się nie wszystkie zmiany pojawiają się  jednocześnie. Mamy 
skłonność widzenia starości bardzo zgeneralizowanej, jakby wszyscy 
starzeli się w podobnym tempie, w podobny sposób, nabywając pewne 
cechy, które tutaj zostały określone. Najważniejszą rzeczą na początku 
każdego programu jest dokonanie takiej analizy, która by pozwoliła 
zróżnicować seniorów. Dzisiejsza kategoria osób starzejących się jest 
inna niż ta sprzed dwudziestu czy trzydziestu lat. Dzisiaj mamy do czy-
nienia z wchodzeniem w starzenie się pokolenia, które nazywane jest 
pokoleniem wyżu demograficznego,  które przychodzi z całym szere-
giem zupełnie nowych oczekiwań. Te osoby są przede wszystkim lepiej 
wykształcone, ich styl życia mocno się różni od tego, co wcześniej było 
dane poprzednim pokoleniom starzejących się osób, wreszcie są to 
osoby, które znacznie intensywniej będą domagały się praw obywatel-
skich, w czasie kiedy to starzenie się będzie miało miejsce. W związku 
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z tym niezbędne jest budowanie, czego niestety brak w Polsce na razie, 
zróżnicowanych profili ludzi starych i zbadania w związku z tym za-
sobów w każdej z zamieszczonych na powyższym wykresie  kategorii. 

Powyżej prezentowany schemat jest odwołaniem się do koncepcji, 
pojawiających się na świecie, mówiących o satysfakcjonującym, dobrym 
i pomyślnym starzeniu się. Są tutaj dwa poziomy. Pierwszy – jednost-
kowy, jest z punktu widzenia działalności samorządów lokalnych mniej 
interesujący, drugi – środowiskowy jest ważniejszy, bo na przykład, jeśli 
nałożyć  na kwestie biologiczne zasoby w systemie opieki zdrowot-
nej, to otrzyma się od razu odpowiedź na to, czy potrzeby zdrowotne 
rosnącej liczby osób starszych będą mogły być realizowane. Można 
powiedzieć, że wszystkie państwa, może z wyjątkiem Afryki, wystarto-
wały z procesem reakcji na zmiany, które przynosi starzenie się w wy-
miarze globalnym. Skutki są daleko idące. Dla jednostki może mniej, 
dla państwa będą to decyzje dotyczące kwestii związanych z przywile-
jami emerytalnymi, czy w ogóle z całymi systemami. Dla gospodarki 
również, ponieważ za 10–15 lat na rynku pracy utworzy się potężna 
wyrwa. Trzeba będzie postawić sobie pytanie, w jaki sposób uzupełnić 
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tego typu braki. Dla gospodarki będzie to również pytanie o wzrost 
kosztów obsługi tego wszystkiego, co niesie ze sobą ubezpieczenie 
pracowników. Pojawi się problem rosnącej konkurencji, a ponieważ 
mniej będzie konsumentów, mniej będzie zatem tych, którzy te pienią-
dze będą  wydawali. To wszystko to perspektywa najbliższych 20–30 
lat. W kontekście prognozowanej zmiany zamożności seniorów dla 
wielu działaczy gospodarczych pojawi się perspektywa przesterowania  
choćby sfery reklamowo-marketingowej. Senior stanie się  klientem, 
który dysponować będzie coraz to większym zasobem finansowym. 
A to spowoduje, że zmieni się właściwie funkcjonowanie wszystkich 
społeczeństw w sposób, który nie jest nam do końca znany. 

Według anegdoty jednego z klasyków gerontologii, w dziejach 
historii działań i myśli ludzkiej dwie rzeczy ciągłe nas absorbowały 
– pierwszą było pragnienie przemienienia ołowiu w złoto, a drugą 
znalezienie eliksiru młodości. Oba te pragnienia są ciągle aktualne. 
Niektórzy twierdzą, że gdyby do tego doszło, mielibyśmy rozwiąza-
nych mnóstwo spraw, związanych również z problemem starzejącego 
się pokolenia.
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Mamy do czynienia z nową sytuacją, w związku z tym pojawia się 
możliwość innego podejścia do sprawy, żeby pokazać, jak można po-
układać problemy w zależności od tego,  o jakim typie samorządu 
lokalnego, terytorialnego jest mowa. Można określić, że mamy do czy-
nienia z polityką, która jest adresowana do seniorów. Jest to grupa 
działań, które wynikając z polityki społecznej silnie akcentować będą 
profilaktykę, czyli  wyprzedzanie zdarzeń. Nie można pominąć tych 
obszarów, w których znajdą się osoby, które można określić jako te, 
które będą wspierane programami specjalnie do nich adresowanymi. 
Muszą być również zasoby tego systemu, bo bez usług, katalogu ofert, 
realizatorów, nic się nie zrobi. 

Powyższych problemów nie da się wyrwać z kontekstu, polityka 
adresowana do seniorów powinna i musi się oprzeć na znacznie więk-
szej całości, na strukturze konceptualnej. Wychodzi się od wartości, 
od zasad, które powinny być uzgodnione społecznie, również w tym 
trybie, o którym już była mowa, mianowicie w trybie partycypacyj-
nym. Politykę społeczną można określić jako działania rozpięte mię-
dzy bardzo wieloma wartościami. W przypadku seniorów będzie to 
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bardzo znaczące zadeklarowanie się zarówno państwa na poziomie 
struktur centralnych, jak i państwa na poziomie struktur samorządo-
wych – między zasobnością a deficytem na przykład, między rozwo-
jem a degradacją, między normą a  dewiacją, między uprawnieniami 
a ograniczeniami i wreszcie między indywidualizmem, kolektywizmem, 
równością, a dyskryminacją. Listę tych wartości można by mnożyć. 
Trzeba wyeksponować zaradność, zależność, dostępność i wyklucze-
nie. Można mówić o  kontekstach, które rozstrzygać muszą właśnie 
działania zorganizowane, kompleksowe, co więcej, międzysektorowe, 
które podejmują zarówno władze publiczne, jak i inne podmioty – ci 
wszyscy, którzy do tego typu działania albo statutowo są zobowiązani, 
albo też próbują, tak jak na przykład organizacje pozarządowe być 
ważnym elementem tejże polityki. 

Działania w zakresie polityki społecznej obejmują swoim zakresem 
status, warunki życiowe, poszerzanie udziału w kulturze i życiu spo-
łecznym czy też możliwość prowadzenia aktywnego życia. Przekła-
dając to na konkrety i na rozstrzygnięcia ustawowe dla każdej z tych 
grup, trzeba będzie dość intensywnie rozwijać poszczególne elemen-
ty tego schematu. Na szczeblu centralnym najważniejszą rzeczą, jaką  
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trzeba będzie w miarę szybko zrobić, będzie wyznaczenie kierunków 
przesłanki ustrojowej, drugą rzeczą jest deklaracja, za co, za kogo pań-
stwo bierze odpowiedzialność. Na poziomie centrum  dokonuje się 
podziału, przydziału odpowiedzialności i deleguje się  kompetencje. 
Nie powinno się powielać działań na poziomie różnych struktur. Jest 
to trudne, ponieważ istnieje pewna pragmatyka i są przyzwyczajenia, 
są również utarte sposoby myślenia, ale powinno się do tego dążyć.

Powyższy schemat odnosi się  do pewnych strategii. W przypad-
ku ludzi starszych wykorzystuje się tu wszystko, co znaleźć można 
w dokumentach międzynarodowych – albo w ONZ-wskich, albo 
w unijnych. Trzy pierwsze – „dodawać lat dożycia”, „dodawać zdro-
wia do lat”, „dodawać życia do lat” to nic innego jak program forso-
wany od 1992 roku  przez struktury ONZ. Niestety państwa człon-
kowskie niespecjalnie rozwijają te wątki w swoich krajach, w swoich 
społeczeństwach. Czwarty – nurt międzypokoleniowej solidarności, 
a więc  wątek partycypacyjny, integracyjny,  jest rezultatem programu, 
który rzeczywiście kilka krajów w Europie dosyć dobrze rozpisało 
i rozpisuje dalej. W roku 1999 – międzynarodowym roku seniorów, 
stworzono ideę, by budować społeczeństwo dla wszystkich grup wie-
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ku, czyli by starość nie była tylko etykietą, lecz przesłanką do tego, 
żeby traktować starzejących się i coraz liczniejszych seniorów tak jak 
wszystkich innych obywateli, z pełnymi konsekwencjami dla rozwią-
zań systemowych.

Strategie asekuracyjne i kompensacyjne należy rozbudowywać na 
poziomie struktur centrum, bo to właśnie tu  tworzy się prawo, tu  
tworzy się zasady, które mają po pierwsze wyprzedzać te zdarzenia, 
po drugie kompensować to, co nie z własnej woli czasami tracimy. 
Natomiast interwencja i partycypacja to oczywiście strategie szcze-
gólnie adresowane do gminy, do powiatu. Dla regionu jest już ina-
czej. Zasada ogólna jest taka, że im niższy poziom organizacji życia 
zbiorowego, tym więcej działań bezpośrednio związanych z zaspo-
kajaniem potrzeb ludzi i rozwiązywaniem konkretnych problemów. 
Czyli właśnie  tam, gdzie zasada pomocniczości państwa powinna 
działać z większą intensywnością, niż jeszcze dzisiaj to się dzieje 
w Polsce. W Konstytucji jest zapisana zasada pomocniczości. Drugim 
stwierdzeniem, które się z tym wiąże – jest to, że im wyższy poziom 
organizacji życia zbiorowego (region, województwo), tym częściej 
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w polityce społecznej pojawiają się i powinny pojawiać się zadania, 
które służą wyrównywaniu różnic rozwoju. O tym często się zapomi-
na. Polityka społeczna jest doskonałym narzędziem wspomagającym 
działania występujące w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Poli-
tyka społeczna ma być z jednej strony mechanizmem, ale z drugiej 
narzędziem realizacyjnym. 

W powyższym schemacie pojawiły się dwa elementy które są bar-
dzo szczegółowymi rozstrzygnięciami czy podpowiedziami. Z jednej 
strony profilaktyka starzenia się i starości, czyli rzadko w ogóle po-
dejmowany temat. W systemie opieki zdrowotnej nie ma zbyt wielu 
programów adresowanych do starzejących się obywateli. Dla mężczyzn 
chyba jedynie  program  choroby obturacyjnej płuc i  dwa programy 
adresowane do kobiet powyżej 50, 59 roku życia –  profilaktyka raka 
piersi i nowotworów szyjki macicy. Na świecie można by wymienić całą 
listę programów, które są jeszcze do tego strukturalizowane, mianowi-
cie do 75 roku życia tworzy się inny typ profilaktyczny i kładzie inne 
akcenty, i inne programy obowiązują po 75 roku życia, ponieważ dla 
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geriatrów jest to próg, powyżej którego przyspieszają procesy starzenia 
się w tym procesie fizjologicznym. 

W powyższym schemacie adresaci  profilaktyki są wyraźnie do-
określeni, strefa pierwotna dotyczy wszystkich obywateli. Istotne jest 
bowiem, by uwrażliwić odbiorców. Żeby umieć właściwie budować 
społeczeństwo, które będzie traktowało starzejącą się część popula-
cji jako równoprawnych obywateli. Są osoby w wieku produkcyjnym 
i przedemerytalnym, a także  w średnim wieku, zagrożone przedwcze-
snym starzeniem się. Taką kategorię budują też lekarze i psychologo-
wie. Strefa wtórna jest zupełnie innym punktem odniesienia, mieszczą 
się w niej osoby z chorobami, które przyspieszają procesy starzenia się. 
Bo na starzenie się fizjologiczne nałożone są choroby. Bardzo ważną 
kwestią jest, by wcześnie stwierdzić, iż takie choroby mają miejsce, 
a więc mówiąc o profilaktyce starzenia się mowa jest również o pro-
filaktyce wcześniejszych faz życia, wtedy, kiedy jesteśmy aktywni za-
wodowo. Tak naprawdę chodzi o zmianę stylu życia, trzeba więc do-
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starczyć narzędzi, by ta zmiana miała miejsce. Takim motywatorem 
mogą być – na przykład w systemach opieki zdrowotnej, jak to w wielu 
krajach funkcjonuje – bonusy. W zamian za stosowanie profilaktyki 
otrzymuje się bonusy. Istnieją one we wszystkich sferach życia gospo-
darczego, w sferze profilaktyki zdrowotnej brak takiej koncepcji,  by 
ktoś, kto dba o swoje zdrowie miał z tego tytułu na przykład  obniżoną 
składkę  albo badania dodatkowe. Ten problem warto sygnalizować. 
Trzecia strefa – trzeciorzędna. Na ogół w literaturze się jej nie wy-
mienia, warto jednak wyraźnie ją zaznaczyć, ponieważ są to seniorzy 
z bardzo wieloma problemami zdrowotnymi i nie tylko, z zaburzenia-
mi psychospołecznych form funkcjonowania. Chodzi o to, żeby w tej 
strefie przede wszystkim obniżać  częstość i długość hospitalizacji,  po 
drugie, żeby oddalić  (i w wielu programach, na przykład niemieckich 
czy brytyjskich są programy, które nastawione są na to) i jak najdłużej 
stabilizować seniora w środowisku, żeby nie przenosić jego problemów 
do rozwiązań instytucjonalnych. Kraje skandynawskie dawno temu wy-
liczyły, że ekwiwalentem jednego miejsca w placówce opieki całodobo-
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wej (chodzi o koszt tego miejsca) są mniej więcej dwie godziny opieki 
pielęgniarskiej plus trzy godziny opiekuńczych działań przez cały rok. 
Nie da się jednym ruchem zlikwidować placówek opieki całodobowej, 
myśleć należy jednak o perspektywie, która będzie przewidywać dzia-
łania  pozwalające utrzymać seniora jak najdłużej w miejscu zamiesz-
kania, czyli tam, gdzie najlepiej się czuje. 

Z różnych badań wynika, że bardzo istotne wśród seniorów są gru-
py ryzyka, występuje tu  pewna hierarchia potrzeb. Przyrasta liczba 
tzw. sędziwych starców, czyli  ludzi, z których zdecydowana większość 
funkcjonuje normalnie, bez zakłóceń, choć nie oznacza, że są to ludzie 
zdrowi. Mamy pewną część seniorów, którym grozi marginalizacja i to 
wszystko, co daje w efekcie izolacja. Z jednej strony mamy elementy 
związane z dyskryminacją, czyli to wszystko, co w języku angielskim 
kryje się pod mianem age’zmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek. 

Istnieją różne fazy i różne stany związane z dyskryminacją. Po dru-
giej stronie są  bariery dostępności, które są dzisiaj kluczem do rozwa-
żań i analiz, komu grozi wykluczenie, przede wszystkim wykluczenie 
z uwagi na zablokowanie dostępności do różnych struktur i organizacji. 
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Pojawiają się  programy i działania. W warstwie drugiej znajdą się kon-
kretne działania, bliżej związane czy też bliższe problematyce medycznej 
i zdrowotnej, ale również związane z organizacją. Trzeba dokonać pewnej 
diagnozy zjawisk, o których mowa. Niestety uczelnie wyższe nie są specjal-
nie zainteresowane  badaniami tego typu. Być może, trzeba szukać innych 
źródeł finansowania, bo te badania są drogie. 

W warstwie trzeciej odnaleźć można  rozwinięcie wielu problemów 
w zakresie profilaktyki starzenia się. Chodzi przede wszystkim o za-
soby i o pewne domeny polityki adresowanej do seniorów. Jest tutaj 
wiele przenikających się tematów, zwłaszcza finansowania organizacji 
pozarządowych. Wszystko zależy od tego, do kogo zgłosi się podmiot. 
Jeśli będą programy, podwaliny,  to  sytuacja będzie łatwiejsza.

Każdy z  elementów daje się przenosić w odpowiedni sposób, 
w zależności od tego, jakie są warunki lokalne. Nie można powie-
lać pomysłów mechanicznie, bo to, co gdzieś jest istotne, w innym 
miejscu istotne będzie mniej – gdzieś zwyciężyć może położenie 
materialne seniorów, a gdzie indziej  kwestie związane na przykład 
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z bezpieczeństwem seniorów czy też sportu, edukacji itp. W  tle 
tego wszystkiego powinna być jakość życia.

Ważne jest, by tam, gdzie będą możliwości, budować taką struktu-
rę centrum. Niekoniecznie w całości, ale różne jej elementy. Budowa 
centrum jest istotna, ponieważ może wspierać jakość życia seniorów 
i osób z ograniczoną sprawnością. To właśnie jest miejsce, aby te dzia-
łania ze sobą łączyć, tym bardziej że  połowę osób niepełnosprawnych 
stanowią osoby starsze. Takie centra można traktować jako centrum 
wspierania jakości życia. Zmienia się rola starzejącej się populacji w do-
maganiu się własnych praw, ochrony tych praw , których nie tracimy 
wraz z przejściem na emeryturę. Centrum to także upowszechnianie. 
Wszędzie, na każdym szczeblu trzeba mówić o edukacji gerontologicz-
nej, wiele pretekstów można wykorzystywać w budowaniu pewnych 
kampanii na przykład społecznych. Wiedzą o tym ludzie zajmujący się 
marketingiem czy reklamą. 

Prognoza demograficzna to jest jedna z niewielu prognoz, które 
się sprawdzą, bo wciąż rośnie liczba ludzi starych. Na świecie od 1995 
roku co miesiąc przybywa milion osób, które kończą 60 lat. Tempo 
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tego, co można nazwać starzeniem się populacji w ogóle i populacji 
poszczególnych krajów, jest  szczególnie ważne. Dziś jeszcze trudno 
nazwać, określić, jak ma wyglądać system instytucjonalny, wtedy gdy 
rodzina nie ma już  tylu członków co dzisiaj.

Myśli się o rozwiązaniach dotyczących przede wszystkim wprowa-
dzenia ubezpieczeń opiekuńczych jako jednego z narzędzi, które choć 
nie rozwiązują wszystkich kwestii, to przynajmniej stabilizują świado-
mościowo każdego z obywateli, przewidując, że w okresie starzenia się 
ktoś za nich pewne usługi będzie mógł opłacić. Można powiedzieć, że 
dzisiejsi starzejący się ludzie, emeryci też, to pionierzy, w dobrym tego 
słowa znaczeniu. Niemniej jednak w budowaniu programów droga 
jest otwarta. Każdy może być kreatywny, wszyscy mogą być twórcami 
zupełnie nowych rozwiązań.
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AGENDA 22

W kolejnej części konferencji Przewodniczący Parlamentarnego Ze-
społu do Spraw Osób Starszych przedstawił zgromadzonym gościom 
Agendę 22 i możliwości związane z jej wprowadzeniem w życie. By tego 
dokonać, należy zadać sobie pytania, co to znaczy, że Polska należy do 
18 najstarszych krajów w Europie, do 20 najstarszych krajów świata. Co 
to znaczy, że z dzisiejszych 16, 17% osób starszych za chwilę co czwarty 
będzie seniorem, a potem co trzeci. Co to znaczy dla Polski? I czy można 
powiedzieć, że to coś więcej znaczy dla Polski niż dla gminy? Czy Pol-
ska, będąc w roku 2060 najstarszym krajem Europy razem ze Słowacją 
będzie inną wspólnotą aniżeli wspólnota gminna,  powiatowa, samorzą-
dowa? Odpowiedzi są proste. Otóż, jeśli Polska w tak dramatycznym 
tempie starzeje się, to oznacza, że starzeją się wspólnoty lokalne. Część 
samorządów ten problem dostrzega, stara się  widzieć problematykę 
seniorską  w obrębie polityki społecznej. Ale brakuje narzędzi. Przed-
stawiona przez profesora Woźniaka prezentacja pokazywała perspekty-
wę, narzędzia naukowe. Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych widzi 
natomiast brak narzędzi  elementarnych, które by pozwalały dookreślić, 
skonkretyzować, co należy uwzględnić w polityce lokalnej, gdy chce się 
uwzględnić problemy ludzi starszych. W związku z tym grupa posłów, 
senatorów, w ramach prac w Parlamentarnym Zespole chciałaby dać 
do ręki konkretne narzędzie tym samorządom, które się chcą w spra-
wę angażować. Ilekroć mówi się o  trudnych kryzysowych sytuacjach, 
w których w społeczności lokalnej staje senior, to warto wtedy pamiętać  
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słowa Kisiela*, który mówił przed laty, że ilekroć mówi się o kryzysie, to 
należy pamiętać, że to nie kryzys, tylko rezultat.  To zaś kieruje  myślenie 
w kierunku diagnozy, pojawia się bowiem natychmiast pytanie – rezultat 
czego? I dlatego agenda to mnóstwo pytań, które trzeba sobie zadać i na 
które trzeba znaleźć odpowiedź, żeby diagnozę dobrze skonstruować. 
To jednak byłoby  za mało. Te pytania konstruowane są  tak, ażeby  
wskazywały też na pewne kierunki. W Agendzie 22 znajduje się cała 
masa pytań. Niektórych bardzo trudnych, niewygodnych, coś obnaża-
jących. Warto więc, aby te pytania zawarte w Agendzie 22 uwzględnić 
w planowaniu swoich projektów na przyszłość. Spektrum jest ogromne. 
Są 22 obszary, a w zakresie każdego kilka lub nawet kilkanaście pytań. 
Są to obszary od świadomości potrzeb,  przez opiekę medyczną, rehabi-
litację, wsparcie. Są także pytania o dostępność, o edukację, o gwarancję 
dochodów, o politykę społeczną, życie rodzinne, o poszanowanie god-
ności, o kulturę, sport, rekreację, religię. Ale także o to, jak tworzona 
jest polityka lokalna, czyli o partycypację, o ekonomię, o koordynację, 
o organizację, zwłaszcza współpracę z seniorskimi organizacjami poza-
rządowymi. Czy da się nie uwzględnić polityki seniorskiej na przyszłość? 
W samorządzie w skali kraju z pewnością nie. Z jakiego powodu kraje 
Europy i Polska przeżywają dzisiaj trudności? Dlaczego brakuje  pienię-
dzy na tak wiele rzeczy? Właśnie dlatego, że nie  zbudowano dobrego 
i rzetelnego ładu, uwzględniającego wzrastającą liczbę seniorów w spo-
łeczeństwie. Kto i dlaczego strajkuje we Francji, w Grecji, w Estonii, na 
Łotwie, w Rumunii? W czyim interesie  jest wołanie o zmianę systemów 
emerytalnych? Czy można sobie wyobrazić  szanse rozwojowe, gdyby 
w systemach emerytalnych Polski w tym roku nie brakowało 74 miliar-
dów złotych? Czy byłoby inaczej, gdyby można było je przesunąć, na 
przykład, na niektóre zadania samorządowe?… 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 budo-
wę samorządu przyjaznego seniorom. Jeśli samorząd to jest wspólno-
ta ludzi na danym terytorium, to będzie ona przyjazna seniorom tylko 

* Stefan Kisielewski – felietonista, powieściopisarz, polityk, kompozytor, 1911 – 1991.
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wtedy, kiedy kompleksowo wszystkie instytucje, wszystkie organizacje 
będą budowały społeczeństwo przyjazne dla wszystkich pokoleń. Czy to 
musi dużo kosztować? Można powiedzieć, że jeśli spełnić oczekiwania 
seniorów, to prawdopodobnie nie starczyłoby budżetu. W tym zakresie 
warto, i trochę ta agenda o tym mówi, postawić sobie pytanie – a ile 
kosztują zaniechania? Po drugie – starość to nasza przyszłość, przyszłość 
każdego człowieka żyjącego. A zatem budowa infrastruktury, budowa 
organizacji społecznej na szczeblu lokalnym, sprzyjająca seniorom to jest 
inwestycja, a nie tylko wydatek. Inwestycja w przyszłość. Tym bardziej 
jeśli, a  do tego agenda zachęca, jeśli budować się będzie taki program 
polityki społecznej, który uruchomi potencjał rosnącej populacji ludzi 
starych w społeczności lokalnej, w gminie, w powiecie, w województwie. 
Oczywiście, w kraju też. Jeśli będzie się  patrzyło na działania seniorskie 
tylko jako na wydatek, a nie na inwestycje, to oczywiście nie zyska się 
żadnej aprobaty wśród radnych. To się nie uda. Jeśli  natomiast będzie 
się umiało przekonać, że inwestując w programy na rzecz profilaktyki 
teraz, później nie trzeba będzie dużo wydawać, to łatwiej będzie prze-
konywać do działań na rzecz seniorów. Do tego agenda bardzo zachę-
ca. Trzeba spróbować odpowiedzieć na zawarte w niej pytania, dołożyć 
własne  kolejne i dopiero wtedy z tego wyłoni się jakiś obraz niedostat-
ków i sukcesów. Nie da się niczego zbudować bez rzetelnego oparcia 
na  twardych danych,  dobrej diagnozie. Bo z jednej strony zauważalna 
jest już umiejętność odpowiadania na potrzeby ludzi starszych, drugiej 
konieczność robienia tego jeszcze lepiej, jeszcze bardziej systematycznie. 
Trzeba uczyć się od siebie nawzajem.

Na stronę internetową  www.dlaseniorow.pl – można  nadsyłać 
uwagi pomysły i opisy konkretnych działań. Ta strona ma służyć bu-
dowaniu dobrych praktyk wobec starszego pokolenia. Tam też jest 
umieszczona Agenda 22.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Trzecią część konferencji stanowiło rozstrzygniecie konkursu ogło-
szonego przez Parlamentarny Zespół do Spraw Osób Starszych. Wyni-
ki przedstawił sen. Mieczysław Augustyn. Oto skrót jego wypowiedzi.

Każdy konkurs budzi emocje, ponieważ jest rodzajem rywaliza-
cji. Wszyscy, którzy wystartowali w tym konkursie pokazywali „naj-
piękniejszą twarz” swojego samorządu. Można wiec powiedzieć, że 
wszyscy  wygrali w takiej mierze, w jakiej ich programy służą budowie 
nowego ładu społecznego w ich wspólnotach lokalnych, poprzez reali-
zację programów na rzecz seniorów i z seniorami. Kapituła konkursu 
obradowała na dwóch posiedzeniach.  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 przyja-
znych seniorom.
I. W kategorii „Regiony” nagrodzonymi są:

1. Samorząd województwa wielkopolskiego za projekt „Razem - 
więcej - łatwiej”, w tym działanie „Więcej wiosny jesienią”. Jest 
to projekt kompleksowy, nastawiony na aktywność seniorów, na 
zapobieganie marginalizacji, na podtrzymanie zdolności samo-
egzystencji, aktywizowanie rodzin i społeczności lokalnych na 
rzecz seniorów. Obejmuje informację, poradnictwo, kampanie 
społeczne, aktywizację zawodową osób „50+”, szkolenia. Opar-



▬ 32 ▬

ty jest na współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
samorządami, na współpracy międzynarodowej. Wykorzystuje 
środki unijne. Efektem tego projektu jest umacnianie organizacji 
seniorskich, wzbogacanie ilości i różnorodności usług adresowa-
nych do seniorów. Projekt kompleksowy i wciąż doskonalony.

2. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego za projekt 
„Starzeć się godnie w Europie – różnorodne wizje samorzą-
dów lokalnych”. Projekt realizowany jest w ramach  programu 
operacyjnego „Kapitał ludzki”. W projekcie biorą udział part-
nerskie regiony i  miasta Europy – Francji i Węgier, Austrii 
i Polski. Zaangażowani są eksperci wielu dziedzin, przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, seniorzy. Podczas warszta-
tów o charakterze integracyjnym uczestnicy dzielą się wiedzą 
z dziedziny aktywności zawodowej seniorów, infrastruktury, 
mieszkalnictwa przyjaznego osobom starszym, wychowania 
do starości, chorób wieku podeszłego. Efektami programu ma 
być wypracowanie dwóch nowych metod integracji osób star-
szych, przekazanie tej wiedzy kolejnym samorządom. Uczestni-
cy podnoszą swoje kompetencje, a finalnym rezultatem będzie, 
pomocny pewnie nam wszystkim międzynarodowy podręcznik 
dobrych praktyk.

II. W kategorii „Powiaty i miasta na prawach powiatu” nagrodzonymi są:
1. Lublin za projekt „Aktywizacja i rozwój seniorów”. W ramach 

projektu organizowane są bardzo różnorodne działania o cha-
rakterze integracyjnym, w ramach specjalnie powołanego w tym 
celu Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, w tym działania 
„Współpraca ze środowiskiem lokalnym – aktywizacja między-
pokoleniowa”, „Kabaret o zmierzchu”, „Taniec łączy pokole-
nia”, spotkania o charakterze edukacyjno-psychologicznym, 
połączone z imprezami kulturalnymi i muzykoterapią. Ponad-
to samorząd Lublina realizował projekt „Poprawa jakości życia 
osób starszych, w podeszłym wieku – poprawa funkcjonowania 
osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój środo-
wiskowych form wsparcia oraz promocję wiedzy, doświadczenia 
i zainteresowań osób starszych”. 
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2. Powiat gostyński. Zgodnie ze Strategią  Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2009–2015 re-
alizowane były następujące cele operacyjne: wspieranie organiza-
cji społecznych, seniorskich, rozwój wolontariatu, promowanie 
środowiskowych form wsparcia takich jak Kluby Seniora, Dzien-
ne 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. 

3. Ruda Śląska otrzymuje tytuł „miasta na prawach powiatu przyja-
znego seniorom” za projekt „Rozwijanie zintegrowanego syste-
mu wsparcia na rzecz osób starszych”, który obejmuje działalność 
społeczności lokalnej w zakresie mieszkań chronionych, których 
lokalizacja i program użytkowy sprzyjają integracji osób starszych 
tam zamieszkujących. W programie mowa jest o aktywizacji osób 
starszych poprzez działania interdyscyplinarne,  Klub Seniora, 
Dom Dziennego Pobytu, ponadto realizowane są programy celo-
we „Nie jesteś sam w chorobie”, „Posiłek dla potrzebujących”.

4. Poznań wyróżniamy za dwa projekty. Za Radę Seniorów, która 
stawia na partycypację osób starszych w życiu samorządu lokal-
nego i oprócz opiniowania ważnych dla seniorów dokumentów 
planistycznych, programów rozwojowych i infrastrukturalnych 
inicjuje, razem z organizacjami, które tworzą tę Radę, wiele cie-
kawych przedsięwzięć, np. utworzenie Domu Pomocy Czaso-
wej dla chorych na chorobę Alzheimera, Parku Rekreacji Senio-
ra, współpracę Klubów Seniora z Radami Osiedli. Rada ściśle 
współpracuje z Centrum Inicjatyw Senioralnych w celu pozyska-
nia środków unijnych na realizację programów. Drugi projekt to 
„Targi Aktywnych 50+”. To spotkanie wystawców oferujących 
usługi i produkty dla osób starszych, na których również prezen-
towany jest dorobek organizacji seniorskich. 

III. W kategorii „Gminy” nagrodzonymi są:
1. Bogatynia za projekt aktywizacji i integracji osób trzeciego wie-

ku „Pokolenia”, Obejmuje on między innymi konkursy, takie jak 
„Ujarzmić komputer”, Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy 
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Dojrzałych „Śpiewający seniorzy”, wystawy, wernisaże, wyjazdy 
do kin i teatrów dofinansowane przez samorząd. Interesujące jest 
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 mię-
dzynarodowej – otrzymała II nagrodę euroregionu Neisse-Nysa.

2. Września za projekt „Zapewnienie warunków dobrego funkcjo-
nowania osób starszych w społeczności” realizowany w ramach 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, we współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi i obejmujący pomoc w wy-
najmowaniu mieszkania, pomoc  i  profilaktykę zdrowotną, akty-
wizację, integrację, pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalnych 
i edukacyjnych 

3. Śliwice. W zgodzie z gminnym programem rozwiązywania pro-
blemów społecznych, po przeprowadzeniu badania potrzeb 
określono cel „Wspomaganie rodzin, w których żyją osoby star-
sze i przewlekle chore”. Cel ten realizowano poprzez program 
„Aktywizacja i integracja środowiska osób starszych”. Obejmo-
wał 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 obejmuje upo-
wszechnianie 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 Zwią-
zek Rencistów, Emerytów i Inwalidów i Polski Związek Dział-
kowców oraz Dom Kultury. Okazuje 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, reali-
zował projekt „Aktywizacja i integracja narzędziem przeciw-
działania wykluczeniu osób starszych”. W ramach projektu 
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funkcjonuje „Akademia Pełni Życia”. Są to cykliczne wykłady, 
prelekcje, zajęcia relaksacyjne, terapia zajęciowa, realizowane na 
dwutygodniowych turnusach. Realizowane są również programy 
– program Senior, obejmujący m.in. dopłaty do leków, „Dzień 
Dobrych Uczynków”, „Śremski przyjaciel seniora”. Ponadto 
utworzone zostały Grupy Samopomocowe, Punkt Konsultacyj-
ny, Amatorski Klub Literacki,  Klub Seniora. Ale co najważniej-
sze,  gmina opracowała „Lokalny standard usług opiekuńczych”.

Ponieważ bardzo wiele ciekawych inicjatyw, niekoniecznie zbudo-
wanych wokół bardzo kompleksowego programu, ale za to wyróż-
niających 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 są:

1. Giżycko za program „Żyj aktywnie”, kładący nacisk na profi-
laktykę zdrowotną osób starszych, czemu podporządkowane są 
wszystkie inne liczne działania – w sferze sportu, kultury, zmiany 
stylu życia młodszych seniorów, by młodymi pozostali jak naj-
dłużej. 

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 two-
rząc model sieciowy.

3. Czeladź za działalność Ośrodka Integracyjnego Senior, w któ-
rym  realizuje się kompleksową działalność edukacyjną, rehabi-
litacyjną, opiekuńczą i świetlicowo-kulturalną.

4. Piekary Śląskie za 2 projekty o charakterze innowacyjnym – za 
projekt „Senior z kl@są” – czyli specjalny program szkoleń kom-
puterowych, z wykorzystaniem możliwości biblioteki publicznej. 
I za drugi program – „Klub Aktywnych”, który wykorzystuje dla 
aktywizacji seniorów możliwości dzielnicowego Domu Kultury. 
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* * *

Po wręczeniu dyplomów senator Mieczysław Augustyn, jako prze-
wodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Starszych po-
dziękował nie tylko laureatom konkursu, ale wszystkim, którzy do niego 
przystąpili. Podziękowania również  w imieniu Kapituły i trzech ogól-
nokrajowych organizacji samorządowych złożył pan Tomasz Potkański.

Wyraził on uznanie, że w związku z rosnącymi oczekiwaniami 
mieszkańców uczestnicy  konkursu potrafią  tak aktywnie wychodzić 
naprzeciw  ich potrzebom. Bo tak naprawdę to, co mieszkańcy doce-
niają najbardziej, to jest takie działanie samorządu, które wyprzedza 
sformułowanie ich własnej pracy. I choć czasem działaniu nie wy-
przedzają problemów, lecz odpowiadają na nie, to odpowiadają na-
tychmiast, w momencie, kiedy  problem jest identyfikowany. I to jest  
ogromnie cenne. Przesłane na konkurs projekty oceniane były według 
kilku kryteriów. Pierwszym z nich była kompleksowość – a więc wnio-
ski musiały przedstawiać kompleksowy system działań. Kolejnymi były 
innowacyjność, integracja działań, trwałość, a wiec szansa prowadzenia 
tych działań w przyszłości, partnerstwo z organizacjami pozarządowy-
mi, współpraca z innymi samorządami, starania o pozyskanie środków 
zewnętrznych, a także zgodność ze strategią samorządu i strategią roz-
wiązywania problemów społecznych. To pokazało, że laureaci kon-
kursu musieli sprostać wysokim wymaganiom, bowiem te nagrodzone 
ponad 15 wniosków spośród 50  są rzeczywiście tymi najlepszymi. 
W związku z tym zadeklarowano w imieniu trzech  organizacji samo-
rządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów, Związku 
Gmin Wiejskich,  chęć umieszczenia  opisów  najlepszych projektów 
w  specjalnej bazie dobrych praktyk na stronie internetowej www.dobre-
praktyki.pl, gdzie prezentowane  są najlepsze praktyki samorządów te-
rytorialnych w Polsce w różnych dziedzinach usług publicznych, w tym 
usług społecznych.

Ostatnia część konferencji należała do wyróżnionych samorządów 
w kategorii innowacyjność, które miały możliwość kilkuminutowych 
prezentacji swoich programów i najlepszych doświadczeń. 



PREZENTACJE  
SAMORZĄDÓW 

WYRÓŻNIONYCH 
ZA INNOWACYJNOŚĆ
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GIŻYCKO

Pierwszą prezentację przedstawiła Ewa Ostrowska, dyrektor Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Cen-
trum  to jednostka budżetowa, która ma w swoich zadaniach  między 
innymi profilaktykę zdrowotną, przede wszystkim profilaktykę antyal-
koholową, szeroko pojętą pracę na rzecz profilaktyki uzależnień, ale 
także pracę na rzecz seniorów i inną działalność kulturalną. Giżycko 
to niewielkich rozmiarów, trzydziestotysięczne miasto,  położone w sa-
mym centrum Wielkich Jezior Mazurskich. Ponad połowa mieszkań-
ców miasta jest w wieku powyżej 50 lat. Więc działalność samorządu 
w tej sferze to nie tylko potrzeba, lecz także konieczność. „Żyj aktyw-
nie”  to projekt nadesłany na konkurs, ale działalność w nim opisana, 
profilaktyka, tematyka jest realizowana już od kilku lat. Ta działalność 
to przede wszystkim promocja zdrowego trybu życia. Program ten 
sprzyja  rozwijaniu zainteresowań, temu, by nie siedzieć w domu. 
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Samorząd umożliwia seniorom wiele bezpłatnych działań. Jest 
realizatorem  programu, razem z utworzonym przez siebie Klubem 
Seniora, a także Giżyckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Te dwie 
jednostki – Klub i Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku – działają 
w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień.  Samorząd bardzo ściśle 
współpracuje z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów, samorząd wspiera także działalność najróżniejszych stowa-
rzyszeń, 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. Teraz 
są u siebie. 

Klub Seniora oferuje różnorakie formy działania.
Działa w nim jeden z nielicznych klubów tanecznych.
W sferze działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku znajdują się takie 

formy aktywności, jak prelekcje o tematyce zdrowotnej, internet, aero-
bic, taniec, nordic walking. Rozwija się współpraca z innymi ośrodkami, 
także Ośrodkiem Kultury w Warszawie.
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Giżyccy tancerze wyjeżdżają na konkursy  do Warszawy, do innych 
miast, za granicę. Prowadzone są zajęcia z rękodzieła. Dużą popularnością 
cieszy się decoupage* i filcowanie wełny. Prowadzone zajęcia sportowe, sek-
cja nordic walking gromadzi wielu seniorów, którzy chętnie i systematycznie 
spotykają się na mazurskich szlakach. Prowadzone są również liczne akcje 
promujące zdrowie, odbywają się prelekcje i spotkania poradnicze.

Burmistrz Giżycka bardzo czynnie włącza się we wszystkie akcje na 
rzecz seniorów, jeśli tylko może, uczestniczy w spotkaniach o różnorod-
nej tematyce, takiej jak np. światowy dzień bez palenia tytoniu, profilak-
tyka narkomanii czy innych uzależnień (akcja „Sprawdź, czy Twoje picie 
jest bezpieczne”). Akcje kardiologiczne,  przyciągające wielu ludzi, to 
wykłady, pikniki, spotkania, połączone z konkursami, wspólną zabawą. 
Te akcje łączą, społecznie integrują poprzez uczestnictwo w nich wszyst-
kich grup  – od najmłodszych do najstarszych. Prowadzone są 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 są to imprezy, które seniorzy sami 
organizują, a samorząd  się w nie jedynie włącza.

* technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu wzoru wyciętego 
z papieru
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18 października 2010 r. odbyła się uroczysta inauguracja  Giżyckie-
go Uniwersytetu  III Wieku. 

Cieszy się on ogromną popularnością, jest więcej chętnych niż 
miejsc. Odznaczani są seniorzy, seniorzy też odznaczają osoby wspie-
rające seniorów. Pojawiają się coraz to nowe pomysły, jak choćby  
konkurs na miejsce przyjazne dla seniorów. Prowadzi się starania, 
aby z legitymacją Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku seniorzy 
mogli korzystać z jak największej ilości miejsc, żeby mieli ulgi, zniżki. 
Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna, tak by każdy ze słucha-
czy znalazł tę najbardziej dla siebie interesującą. Giżyccy  seniorzy są 
nowocześni, 70% słuchaczy przystąpiło do nauki obsługi komputera. 

WRZEŚNIA
Kolejna prezentacja  została przedstawiona przez Annę Prusak 

z Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Działalność na rzecz se-
niorów zapoczątkowana została poprzez  zdiagnozowanie ich potrzeb 
i podzielenie ich na takie dwie grupy – na potrzeby  podstawowe  i po-
trzeby tzw. wyższego rzędu.
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Istotne jest, by osoby starsze miały zapewnione podstawowe po-
trzeby, a więc były najedzone, miały gdzie mieszkać i miały zapewnioną 
opiekę zdrowotną. 

W ramach tej pomocy dowożone są obiady. Nie ma  sytuacji, w której 
osoba, która nie wychodzi z domu ze względu na wiek czy chorobę, jest 
pozbawiona obiadu. Obiady wydawane są dla seniorów także w dwóch 
restauracjach, w dwóch różnych miejscach w mieście, tak, by można było 
tam bez problemu dojechać. Comiesięcznie robione są paczki żywnościo-
we, dzięki pomocy wielkopolskiego Banku Żywności, skąd pozyskiwana 
jest żywność w ramach normalnej puli, a także w ramach programu PAED. 
To jest systematyczne, comiesięczne wsparcie i jeżeli senior po tę żywność 
nie przyjdzie, przyjdzie po to opiekunka czy też pracownik socjalny. Nie 
ma takiej sytuacji, żeby został on pozbawiony żywności. W okresie przed-
świątecznym, kiedy wszyscy myślą o dzieciach i robi się mnóstwo paczek 
ze słodyczami, we Wrześni myśli się o osobach starszych. W ramach akcji 
„Piernikowe serce” robione są  paczki świąteczne dla osób nieopuszczają-
cych mieszkań, do których zawsze dołączany jest opłatek.

W ramach pomocy seniorom we Wrześni podejmowane są rów-
nież działania mające na celu pomoc w wynajmowaniu czy zamianie 
mieszkań dużych, których osoby starsze nie są w stanie samodzielnie 
utrzymać, na mniejsze, z powodzeniem wystarczające do zaspokojenia 
ich wszystkich potrzeb bytowych. Zatrudniony w OPS pracownik so-
cjalny prowadzi bank danych o mieszkaniach i służy pomocą w wielu 
sprawach. Prowadzone jest  Centrum Edukacji Społecznej, z którego 
korzystają 22 osoby. Zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin, któ-
rzy służą swoją wiedzą nie tylko seniorom, ale też osobom pracującym 
z seniorami. W ten sposób ugruntowuje się wiedza z  zakresu geriatrii 
czy gerontologii, uwrażliwiająca na potrzebę bycia ze starszym czło-
wiekiem i skutecznego zaspokajania jego potrzeb.

We Wrześni postawiono na pomoc zdrowotną, profilaktykę, akty-
wizację, integrację o charakterze systematycznej działalności. Organi-
zowane są zajęcia z nordic walking, wyjazdy z odchudzaniem połączone 
z konsultacjami dietetycznymi i tworzeniem  bezpłatnych jadłospisów 
dla osób starszych. Zajęcia gimnastyczne zorganizowane zostały w róż-
nych częściach miasta, z wykorzystaniem sal parafialnych przy różnych 
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parafiach. Parafia to jest miejsce, do którego trafia każdy senior. W czte-
rech miejscach są salki rehabilitacyjne. A tam, gdzie nie ma salki i sprzętu 
rehabilitacyjnego, seniorzy przychodzą sami z własnymi matami i ćwiczą.

Organizowane są też różne wycieczki. Realizowany jest projekt 
„Wielkopolska niepoznana” – w ramach diagnozy potrzeb seniorów 
okazało się, że jest ogromne zainteresowanie jednodniowymi wyjaz-
dami, z uwagi na stan zdrowia i niemożliwości opuszczenia lokum na 
dłużej, niż 12 godzin. I jeszcze jednym przejawem działań prosenior-
skich jest fakt, że do roku 2008 we Wrześni zostały zlikwidowane ba-
riery architektoniczne związane z poruszaniem się niepełnosprawnych 
ciągami komunikacyjnymi. 

POZNAŃ 

Prezentacja Poznania to prezentacja projektu „Targi Aktywni 50+”. 
Reprezentująca Centrum Inicjatyw Senioralnych Monika Szeligiewicz 
przedstawiła projekt, który został zrealizowany  przy udziale Między-
narodowych Targów Poznańskich. „Targi Aktywni 50+” odbyły się 
w dniach 25-26 września 2010 r. na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Organizatorami były: miasto Poznań oraz Międzynarodo-
we Targi Poznańskie, natomiast koordynatorem działań, szczególnie czę-
ści społecznej, było działające od niedawna Centrum Inicjatyw Senioral-
nych, 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, zorganizowane były 
dla osób powyżej 50 roku życia i bardzo ważne było to, że oprócz wy-
stawców 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 zdro-
wiem, pracą, edukacją, z podróżami, ze sportem, z urodą, ze stylem życia, 
z pasjami, z nowymi technologiami oraz prawem i finansami. Możliwość 
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zaprezentowania się miały organizacje pozarządowe, które nie tylko dzia-
łają 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. Na 
scenie głównej osoby, które przybyły, miały możliwość uczestniczenia 
w konferencji i obejrzenia oraz wysłuchania ośmiu prelekcji. Konferencja 
miała charakter popularnonaukowy. Poza tym osoby zwiedzające, goście 
targów mieli możliwość wysłuchania 9 prezentacji, które dotyczyły różne-
go rodzaju działań podejmowanych na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 
Centrum Inicjatyw Senioralnych wspólnie z organizacjami  pozarządowy-
mi zorganizowało 15 warsztatów, z których skorzystało około 185 osób. 
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Imprezy odbywające się na scenie sportowej cieszyły się bardzo 
wielkim zainteresowaniem. 

Bardzo ważnymi wydarzeniami, które odbywały się na terenie Igli-
cy, 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. Druga edycja targów odbędzie się  wio-
sną – 12 i 13 marca 2011 r. 

TORUŃ

Prezentację przedstawiła Olga Olszewska z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który we współpracy 
merytorycznej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toru-
niu realizuje projekt „Starzeć się godnie w Europie. Różnorodne wizje 
samorządów lokalnych”. Projekt jest odpowiedzią na pewne wspólne 
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pytania, które pojawiają się w Europie. Wszyscy postrzegają starość 
jako okres życia, którego się trochę boją, a zwłaszcza w kontekście 
trwających zmian demograficznych, które obejmują cały  kontynent. 
Ten projekt jest projektem ponadnarodowym, to znaczy realizowany 
jest w partnerstwie z kilkoma krajami, regionami europejskimi. Reali-
zowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to 
pierwszy tego typu projekt, realizowany w województwie kujawsko-po-
morskim i jeden z pierwszych projektów ponadnarodowych z POKL 
realizowanych w Polsce. 

Partnerzy zagraniczni w tym projekcie to m.in. Departament Pół-
nocny z Francji, Austria reprezentowana przez Styrię, Komitet Bara-
nya, który reprezentuje Węgry, zaś z Polski dwa województwa – ku-
jawsko-pomorskie i łódzkie. 

W ramach tego projektu realizowane są  działania, które opierają 
się na 6 tematach wybranych przez wszystkie regiony biorące udział 
w projekcie. I są to: infrastruktura, mieszkalnictwo, integracja, wy-
chowanie do starości czyli nauka dobrego starzenia się, zatrudnienie 
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„50+”, a także problemy osób starszych, dotykające ludzi w tym wie-
ku, jak na przykład demencja czy choroba Alzheimera. Problemy te  
w kompleksowy sposób obejmują wszystkie dziedziny życia ważne na 
tym etapie. Jak wyglądają działania projektowe? Odbywają się one na 
dwóch poziomach. Na  poziomie międzynarodowym są to spotkania 
z partnerami zaangażowanymi w projekt, warsztaty i wizyty studyjne, 
z których każda obejmuje 2 tematy z wcześniej wymienionych. Etap 
wizyt studyjnych jest już zakończony. 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 za-
angażować innych partnerów, czyli przedstawicieli wyższych uczelni 
zajmujących się osobami starszymi, przedstawicieli Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, a także Uni-
wersytetu Bydgoskiego i Uniwersytetu Toruńskiego. Eksperci jeżdżąc 
na wizyty studyjne służyli swoją wiedzą oraz przekazywali wypracowa-
ne u nas  dobre praktyki  partnerom zagranicznym.
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Wiedzę zdobytą na poziomie międzynarodowym przekazuje się  
pracownikom  Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Spo-
łecznej. Pracownicy wspólnie, na bazie tej wiedzy przygotowują nowe 
metody. Założono, że wypracowane zostaną dwie nowe metody pracy 
z osobami starszymi, wymyślone są już trzy, i są one w trakcie opraco-
wania. Następne warsztaty, które wdrożą pracowników we wcielanie 
w życie tych metod, to kwestia nieodległej przyszłości.

Z projektu skorzystają nie tylko bezpośrednio jego uczestnicy, ale 
również wiele innych osób, ponieważ prędzej czy później każdy z nas 
może dożyć sędziwego wieku. A biorąc pod uwagę zmiany demogra-
ficzne, jakie ostatnio mają miejsce, może się okazać, że będą oni ska-
zani sami na siebie. 

LUBLIN

Iwona Kasperek-Rzepecka, kierownik Centrum Aktywizacji 
i Rozwoju Seniora, placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Lublinie, przedstawiła kolejną zwycięską prezentację. Okres późnej 
dojrzałości postrzegany jest przez osoby zajmujące się tam seniorami 
jako jeden z najpiękniejszych okresów, w którym jest czas na realiza-
cję marzeń, pragnień, na radość, odpoczynek, relaks, na zabawę oraz 
szczęście. 

Placówka jest miejscem, w którym osoby starsze mogą realizować 
własne marzenia i pasje. W ofercie znajdują się usługi prozdrowotne, 
takie jak masaże, rehabilitacja, ćwiczenia gimnastyczne dostosowane 
do wieku i możliwości. 

Prowadzone są zajęcia manualno-plastyczne,  muzyczne – takie jak  
śpiew, relaksacja, tańce integracyjne, zajęcia kulinarne połączone ze 
wspólnym biesiadowaniem.

Innym rodzajem zajęć są  zajęcia z psychologiem, zarówno in-
dywidualne, jak i grupowe. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem 
lokalnym, instytucjami o bardzo szerokim zasięgu, kładąc nacisk na 
integrację międzypokoleniową.
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W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym corocznie orga-
nizowane są rodzinne festyny osiedlowe.

Seniorzy cyklicznie biorą udział w kiermaszach prac plastycznych, 
prezentujących swoje rękodzieło. Uczestniczą w różnych konkursach. 
Chór działający przy Ośrodku bierze udział w różnorodnych koncertach.

Placówka jest otwarta nie tylko dla tej wybranej części seniorów, 
którzy są tam codziennie, ale również  poprzez spotkania bezpłatne, 
spotkania otwarte, odbywające się raz w tygodniu, otwiera się na po-
trzeby mieszkańców całego Lublina. Mogą oni korzystać ze spotkań 
otwartych, korespondujących z ofertą podstawową, czyli spotkań z psy-
chologiem, przeznaczonych dla szerszego forum, czy też na przykład 
spotkań z muzyką i wernisaży. Kolejną inicjatywą Ośrodka są otwarte 
imprezy okolicznościowe, takie jak Walentynki, Dzień Kobiet, bale, 
Andrzejki, Międzynarodowy Dzień Seniora. Uroczyście obchodzona 
jest rocznica powstania ośrodka,  Wielkanoc,  Wigilia – zrzeszają one 
seniorów przy wspólnym stole, dając poczucie bezpieczeństwa i wspól-
noty. Uroczyście obchodzone są też imieniny każdego przychodzącego 
do Ośrodka seniora. 
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W ramach realizacji programu w sferze zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu w roku 2009 Ośrodek był realizatorem jednego z pro-
gramów. Były to zajęcia z muzykoterapii oraz cykliczne pogadanki 
z zaproszonymi gośćmi – z dietetykami, z aktorami. 

W roku 2010 Ośrodek bierze również udział w realizacji podob-
nego projektu.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów to jednak nie tylko miej-
sce, gdzie można uczestniczyć w proponowanych zajęciach, ale przede 
wszystkim miejsce wzajemnych spotkań, rozmów z drugim człowie-
kiem, miejsce wielopokoleniowej wymiany doświadczeń w przyjaciel-
skiej atmosferze bezpiecznego domowego ogniska.  

Ostatnia prezentacja konferencji to prezentacja Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
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POZNAŃ

Wyróżniony w konkursie program „Razem, więcej, łatwiej”, to pro-
gram, który obejmuje 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 bu-
dowanie systemu wychodzenia naprzeciw zapotrzebowaniom, a więc 
wyprzedzanie pewnych zdarzeń, proaktywność, budowanie sieci i sta-
wianie na partnerstwo z podmiotami i organizacjami pozarządowymi. 

Działania pozafinansowe to wdrażanie dokumentów strategicz-
nych i rozwiązań, ich opracowywanie,  wreszcie wpisywanie tego 
w rozwój województwa wielkopolskiego, z tym celowym programem 
„Razem, więcej, łatwiej”, który obejmuje 3 kolejne – „Razem spraw-
niej” – na rzecz osób niepełnosprawnych, „Więcej wiosny jesienią” 
– kierowany do osób starszych i wreszcie „Łatwiej w rodzinie” na 
rzecz sytuacji rodzin. 
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Główny cel programu „Więcej wiosny jesienią” oprócz corocznej 
współpracy z organizacjami  za cel główny przyjmuje poprawę jakości 
życia, losu osób starszych w Wielkopolsce, poprzez rozwój aktywności 
własnej seniorów, ich rodzin oraz zapobieganie marginalizacji starsze-
go pokolenia. Szczegółowe cele określane są jako jak najdłuższe utrzy-
manie zdolności seniora do samodzielnej egzystencji w swym natural-
nym środowisku i 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 jest współ-
praca, partnerstwo i doradztwo w takich kategoriach, które widać na 
powyższym schemacie – oprócz informacji, budowania bazy danych 
i elektronicznej realizowane były również liczne programy szczegóło-
we. Miała miejsce współpraca z projektami w partnerstwie z biblio-
tekami ze Szwecji, Litwy, Włoch, przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii informatycznych, odbywały się konferencje z udziałem 
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czynników i partnerów zagranicznych. Realizowany był program 
uwzględniający powstawanie usług na rzecz seniora, zwłaszcza form 
samopomocowych, z udziałem wsparcia nowych organizacji pozarzą-
dowych i usług transportowych dla osób starszych, np. dowóz do le-
karza czy  na rehabilitację, Wreszcie targi, konferencje oraz kampanie 
społeczne. 

Działaniami pozafinansowymi jest także wsłuchanie się w osoby 
starsze, niepełnosprawne w ramach krajowego programu przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz  realizacja zadania publicznego, którym 
jest organizacja aktywności ruchowej, czyli podtrzymywania aktywno-
ści osób starszych. Wreszcie patronaty i wsparcie kombatantów, m.in. 
program porozumienia w sprawie powołania szpitali przyjaznych kom-
batantom.

Działania finansowe to programy aktywizacji zawodowej przy 
współpracy z WUPem. Dzięki tym działaniom ponad 13 tys. osób 
bezrobotnych zostało w ten sposób zaktywizowanych, podniesiono 
kwalifikacje prawie 4 tysięcy osób, uruchomiono prawie 1000 nowych 
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działalności gospodarczych, powstało 612 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 pozytywne-
go wizerunku, specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze 
oraz wspierające opiekunów osób starszych. I wreszcie w obszarze 
sportu i turystyki – działania rekreacyjne, rehabilitacyjne, integracyj-
ne, a więc wspieranie np. wycieczek krajoznawczych, kajakowych, 
przejazdów specjalnych, edukacji prozdrowotnej. W departamencie 
zdrowia ROPS prowadzone są działania pod kątem profilaktyki, pro-
mocji zdrowia, z nastawieniem na problemy zdrowotne wieku star-
czego dla seniorów. 

Kolejnym obszarem działań są szkolenia i warsztaty, również 
z uwzględnienie czynników zagranicznych, które są wykonywane we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi czy też właśnie jednost-
kami pochodzącymi z zagranicy oraz z uczelniami, jak choćby konfe-
rencja UAM „Życie po udarze”. 
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Po przedstawieniu wszystkich prezentacji senator Augustyn prze-
kazał pozdrowienia i gratulacje dla wszystkich od przewodniczącego 
Związku Miast Polskich, pana prezydenta Grobelnego, który nie mógł 
wziąć udziału w konferencji i jeszcze raz wspomniał o zaproszeniu 
ze strony Związku Miast Polskich, do zamieszczenia na stronie www.
dobrepraktyki.pl prezentacji wyróżnionych projektów. 

Na koniec konferencji zabrała głos przedstawicielka Miejskiej Rady 
Seniorów z Poznania, przekazując informacje o działaniach, które jej 
zdaniem są niesłychanie ważne dla seniorów, a którym Rada Seniorów 
w Poznaniu sprzyja i o których rozszerzenie zabiega. 

Miejska Rada Seniorów, powołana przez Radę Miasta Poznania jest 
jedyną taka Radą  w Polsce, jej członkowie swoją działalność prowa-
dzą społecznie, popierając takie inicjatywy jak choćby ta  prowadzona 
od trzech lat – budowy nowych mieszkań seniorskich. Poznań buduje 
je z metrażem przystosowanym dla seniorów, wprawdzie  w systemie 
TBSowskim, lecz w rozliczeniu sprzedaży wielkich ponad 100 metro-
wych mieszkań nieprzystosowanych do potrzeb osób i tak zdecydowa-
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nie tańszych. Mieszkańcy nie wpłacają partycypacji,  pokrywa ją miasto, 
a całkowity wkład seniora przy wprowadzaniu się do mieszkania to 
kaucja w granicach 3 tys. zł. Takich mieszkań wybudowano już po-
nad 180, w pięknych miejscach, z bardzo dobrym dojazdem do Śród-
mieścia, a zarazem z dala od Starego Rynku. Mieszkania te cieszą się 
ogromną popularnością – na 70 lokali było ponad 250 chętnych. Te 
mieszkania są całkowicie wykończone, z windami, już przygotowane 
do ewentualnej niepełnosprawności. Jest to przykład do naśladowania 
dla innych miast, które powinny wspierać podobne inicjatywy, tak by 
ich seniorzy  w ostatnim okresie mogli zamieszkać w godnych, pięk-
nych warunkach. 
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ZAKOŃCZENIE

Zamykając konferencję senator Augustyn podkreślił na koniec raz 
jeszcze wagę dobra, które tworzone jest systemowo przez zaproszone 
organizacje i instytucje samorządowe, z prośbą by w tych działaniach 
i wysiłkach nie ustawać. Podkreślił, że zaproszeni goście – realizatorzy 
programów na rzecz seniorów – pokazują najpiękniejszą twarz samo-
rządu. Życzył, żeby się to im jak najczęściej udawało. 

Zapowiedział również, że Parlamentarny Zespół do Spraw Osób 
Starszych razem ze związkami samorządowymi będzie kontynuował 
konkurs w kolejnych latach.
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LISTA ZWYCIĘZCÓW:

Zwycięzcy w kategorii – Region przyjazny seniorom
województwo wielkopolskie
województwo kujawsko-pomorskie

Zwycięzcy w kategorii – Powiat przyjazny seniorom
Poznań
Lublin
Gostyń
Ruda Śląska

Zwycięzcy w kategorii – Gmina przyjazna seniorom
Września
Śrem
Bogatynia
Śliwice
Chodzież

Wyróżnienia za szczególnie innowacyjne rozwiązania zgłoszone 
do konkursu
Giżycko
Tychy
Czeladź
Piekary Śląskie
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INFORMACJA O SKŁADZIE,  
ZAKRESIE ZAINTERESOWAŃ 

I DZIAŁALNOŚCI  
PARLAMENTARNEGO  

ZESPOŁU DS. OSÓB STARSZYCH

Zespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami skupia-
jącymi parlamentarzystów, tworzonymi do zrealizowania celów okre-
ślonych w ich regulaminach wewnętrznych. Cele działania zespołu, 
sposób działania oraz organizację wewnętrzną zespoły ustalają samo-
dzielnie. Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu man-
datu posła i senatora oraz regulaminu Senatu i Sejmu. Władze zespołu 
mają obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu oso-
bowego zespołu oraz regulaminu wewnętrznego. Senatorowie obecnej 
kadencji uczestniczą w pracach ponad  trzydziestu zespołów senac-
kich i parlamentarnych. Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych jest 
jednym z nich. Został utworzony w celu wspierania działań na rzecz 
osób starszych, dotyczących m.in. kreowania zintegrowanej polityki na 
rzecz osób starszych, upowszechniania dobrych praktyk partnerskiego 
działania samorządów czy animowania i upowszechniania działalności 
organizacji seniorskich oraz pracujących na rzecz osób starszych. Prze-
wodniczy mu senator Mieczysław Augustyn, w skład wchodzą ponadto 
senatorowie: Krzysztof  Kwiatkowski, Michał Okła, Władysław Sido-
rowicz i Marek Ziółkowski oraz posłowie: Zdzisława Janowska, Witold 
Kochan, Krzysztof  Michałkiewicz, Sławomir Piechota, Marek Plura, 
Józef  Racki, Elżbieta Radziszewska i Elżbieta Rafalska.
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Zeszyty zespołów senackich

1. „Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa 
era pomyślności kolei żelaznych?” – materiały z konferencji 20 
listopada 2009 r. 

2. „Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożar-
nych” – materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r.

3. „Bezpieczeństwo w górnictwie” – materiały z konferencji 
1 grudnia 2009 r.

4. „Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samo-
rządowych” – materiały z konferencji 9 grudnia 2009 r.

5. „Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP” – mate-
riały z konferencji 15 grudnia 2009 r. 

6. „Ochrona środowiska a inwestycje strukturalne” – materiały 
z konferencji 14 grudnia 2009 r.

7. „Samorząd przyjazny seniorom” – materiały z konferencji 5 li-
stopada 2010 r.


