Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r.

Protokół piątego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych

Dnia 13 czerwca 2012 r. o godzinie 12.00 w sali nr 179 w siedzibie Senatu odbyło się
posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, z udziałem przedstawiciela
Ministerstwa

Pracy

i

Polityki

Społecznej

–

pani

Marzeny

Brezy

z Międzydepartamentalnego Zespołu ds. Polityki na Rzecz Osób Starszych. Zadaniem tego
Zespołu było stworzenie programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych.
Na posiedzeniu zaprezentowano jego założenia, cele i harmonogram realizacji. Pierwszy
etap programu ma skupiać się na ofercie edukacyjno-integracyjnej osób starszych.
Potrzebne będzie jednak współdziałanie międzysektorowe. Celem programu ma być
poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez działania
na rzecz zwiększenia zaangażowania społecznego osób starszych. Celem jest też stworzenie
podwalin systemowych, długookresowych polityki wobec osób starszych. Perspektywa
krótkookresowa programu będzie opierać się w znacznej mierze na działaniach
finansowanych

z

grantów,

inicjatywach

instytucji

trzeciego

sektora,

wymianie

doświadczeń. Podłożem stworzenia programu jest wiedza o starzeniu się społeczeństwa,
o zagrożeniach związanych z rosnącą liczbą osób starszych, ale również o szansach z tym
związanych i możliwości wykorzystania potencjału seniorów. Komponentem systemowym
programu ma być długofalowa polityka wobec osób starszych, komponentem
konkursowym zaś – rozwój oferty edukacyjnej do nich kierowanej, integracja
międzypokoleniowa, rozwój form aktywności społecznej seniorów oraz usługi społeczne na
rzecz osób starszych w zakresie zdrowia, sportu, kultury i turystyki. Pierwsza tura działania
programu opierać się będzie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku i ich ofercie edukacyjnej
na rzecz osób starszych oraz na innych organizacjach świadczących na ich rzecz usługi
edukacyjne. Inne organizacje prezentujące ofertę edukacyjną, dydaktyczną, kulturalną,
rekreacyjną będą włączane do programu w miarę możliwości. Program przewiduje prace
o charakterze ciągłym, takie jak tworzenie polityki długofalowej wobec osób starszych,

współpraca ekspercka, współpraca międzysektorowa oraz kontynuowanie prac nad
programem.
Po prezentacji wstępnej wersji programu członkowie Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych mieli możliwość zadawania pytań oraz wnoszenia do niego uwag.
Dotyczyły one m.in. możliwości finansowania programu w kolejnych latach, szerokości
zakresu

działań,

nieuwzględnienia

w

nim

takich

kierunków

jak

zapobieganie

niesamodzielności, pomocy rodzinom osób starszych czy też ofercie mieszkaniowej dla
osób starszych. Zauważono również brak kampanii informacyjnej w tym zakresie.
Przewodniczący Zespołu poinformował na koniec członków Zespołu, iż kolejne
posiedzenie poświęcone zostanie omówieniu największego w Europie badania kondycji
seniorów POLSENIOR.
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