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RAPORT DOTYCZĄCY UDZIAŁU SENIORÓW W ŻYCIU 

PUBLICZNYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

Województwo: wielkopolskie 

Liczba mieszkańców 3447 tys.* 

w tym osób starszych: 652 tys.* 

w tym kobiet 384 tys.* 

*stan na koniec 2011 roku wg GUS. 

 

Charakterystyka społeczno-gospodarcza województwa z 

uwzględnieniem środowisk osób starszych  

 

Pod koniec 2011r. Wielkopolskę zamieszkiwało prawie 3,5 mln osób i w ostatnich latach 

liczba ta stale wzrasta. W miastach mieszkało 1,9 mln osób a na terenach wiejskich 1,4 mln.  

W ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety, których odsetek w końcu 

2010 r. wyniósł 51,5%. Liczba kobiet na 100 mężczyzn (współczynnik feminizacji) osiągnął 

wartość 106 (w Polsce 107). Współczynnik przyrostu naturalnego w ostatnich latach wzrósł i 

przyjął wartość 2,42‰ gdy w Polsce w 2011 r. ukształtował się na poziomie 0,5‰.  

Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 115 (liczba osób przypadających na 1 km) wobec 122 

średniej dla Polski. Następuje odpływ ludności ze stolicy regionu – miasta Poznania na tereny 

podmiejskie (suburbanizacja). Ogólnie w miastach województwa wielkopolskiego 

obserwujemy zmniejszanie się ludności1. 

W Polsce przeciętny czas życia mężczyzny w 2011 wynosił 72,4 lata. W miastach, mężczyźni 

żyją dłużej (73 lata). Jeśli chodzi o mężczyzn w Wielkopolsce, ich przeciętna długość życia jest 
                                                           
1
 Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2011 r. 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_raport_nsp2011.pdf 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_raport_nsp2011.pdf
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dłuższa o 0,6 roku w porównaniu z przeciętną długością życia mężczyzn w Polsce. W 

przypadku kobiet, bez względu na miejsce zamieszkania jest to 80,9 lat. 

W województwie wielkopolskim najdłużej żyje się w podregionie poznańskim i mieście 

Poznań, dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn. Najkrócej zaś w przypadku kobiet - w 

podregionie leszczyńskim a w podregionie pilskim, jeśli chodzi o mężczyzn (szczególnie na 

wsi)2.  

Tabela 1. Ludność w województwie wielkopolskim w wieku 60 
lat i powyżej według płci i miejsca zamieszkania w 2011. (w tys.)  

 Grupa 
wiekowa 

liczba 
osób 

mężczyźni kobiety miasto wieś 

60 - 64 222 103 119 137 85 

65 - 69 127 56 71 79 21 

70 - 74 105 43 63 64 41 

75 - 79 90 33 56 54 36 

80 - 84 64 21 42 38 26 

85 i więcej 45 11 33 27 18 

Razem 652 267 384 399 227 

Na podstawie: GUS Informacje o województwie wielkopolskim. 
http://www.stat.gov.pl/poznan/69_898_PLK_HTML.htm  

Rys. 1 Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku w 2011r. (Stan w dniu 31.XII) 

 

Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2011 r.  

                                                           
2
 Profile socjodemograficzne, potencjały i deficyty rozwojowe osób w kategoriach wiekowych  

45-60K/65 M, 61K/66M-75, 75+ w Wielkopolsce s. 25 – 26. http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-
koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-wielkopolski/profile-socjodemograficzne-wielkopolan-
45.html  

http://www.stat.gov.pl/poznan/69_898_PLK_HTML.htm
http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-wielkopolski/profile-socjodemograficzne-wielkopolan-45.html
http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-wielkopolski/profile-socjodemograficzne-wielkopolan-45.html
http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-wielkopolski/profile-socjodemograficzne-wielkopolan-45.html
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Odsetek osób w wieku 70 lat i więcej w całej populacji wielkopolski wynosi 8,31%. Najniższy 

jest w powiecie poznańskim (7,72%) i obornickim (7,09%) a najwyższy w mieście Poznań 

(10,9%) oraz Kaliszu (10,24%).   

Jeśli chodzi o kategorię osób najstarszych – w wieku 85 lat i więcej – odsetek takich osób w 

całej populacji wielkopolski wynosi 1,05%. W powiecie śremskim i obornickim odsetek ten 

wynosi odpowiednio 0,76% i 0,81% co stanowi najniższy poziom w województwie. W Kaliszu 

(1,40%) i Poznaniu (1,45%) procentów osób z najstarszej kategorii wiekowej jest największy3.      

Liczba osób pracujących w 2011 roku wyniosła 1,4 mln osób, przy czym kobiety stanowiły 

611 tys. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3101 zł. W dniu 31.XII było 165 tys. 

zarejestrowanych bezrobotnych a stopa bezrobocia wyniosła 10,5 %.               

Przeciętna liczba emerytów i rencistów wyniosła 760 tys. osób. W tym z pozarolniczego 

systemu ubezpieczeń społecznych – 637 tys. Przeciętna miesięczna emerytura i renta z 

pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych równa była 1592 zł brutto a rolników 

indywidualnych 976 zł. 

        

 

 

 

 

                                                           
3
 Jabkowski P, „Aneks. Uszeregowanie powiatów województwa wielkopolskiego według wartości wskaźników 

cząstkowych profili socjodemograficznych i zzdrowotnych”. Poznań 2010. Źródło: 
http://www.rops.poznan.pl/pub/uploaddocs/att1336.docx dostęp: 12.12.12r. 

http://www.rops.poznan.pl/pub/uploaddocs/att1336.docx
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W 2011 roku wskaźniki zagrożenia ubóstwem w gospodarstwach domowych województwa 

wielkopolskiego kształtowały się na następującym poziomie: 20,9% stanowiły osoby o 

wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa. Poniżej „ustawowej” granicy ubóstwa było 

9,1% osób a poniżej minimum egzystencji 9,2% osób4. 

Prognoza demograficzna dla Wielkopolski 

Zarówno w Polsce jak i w województwie wielkopolskim do 2015 roku liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym będzie rosła (w Polsce wzrośnie o 727 045, a w województwie 

wielkopolskim – o 71 578). Obserwowany jest w ostatnich latach wzrost liczby ludności w 

wieku produkcyjnym przy jednoczesnym spadku populacji w wieku przedprodukcyjnym (w 

grupie dzieci i młodzieży). Do 2035 roku będzie także następował systematyczny i znaczny 

przyrost liczby osób w wieku emerytalnym. W województwie wielkopolskim liczba ludności 

w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 55%5. Specyfika Wielkopolski polega na słabszych niż 

na wschodzie Polski relacjach rodzinnych przy wyższej niż w innych regionach aktywności 

organizacji pozarządowych, co daje możliwość kreowania różnych rozwiązań dla osób 

starszych w zastępstwie relacji opartych na wsparciu rodzinnym czy sąsiedzkim6. 

Wykres 1. Podstawowe tendencje demograficzne w Wielkopolsce - prognoza 

 

Źródło: Profile socjodemograficzne, potencjały i deficyty rozwojowe osób w kategoriach wiekowych  
45-60K/65 M, 61K/66M-75, 75+ w Wielkopolsce, s. 26. 

                                                           
4
 Budżety gospodarstw domowych w 2011 r. 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_rocz12_dzial_08.pdf s.9. 
5
 Osoby 45+ w Wielkopolsce. Prezentacja wybranych wyników badania przeprowadzonego na zlecenie 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Grudzień 2012. 
6
 Ibidem., s. 27. 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_rocz12_dzial_08.pdf
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Modele aktywności społecznej i zawodowej osób powyżej 50 roku życia 

w Wielkopolsce 

 

Na podstawie wyników "Diagnozy Społecznej 2011” można wyróżnić kilka modeli aktywności 

społeczne i zawodowej Wielkopolan powyżej 50 roku życia7: 

1. Zapracowani (34% populacji Wielkopolan 50+) grupa osób relatywnie aktywnych 

zawodowo, ale umiarkowanie aktywnych społecznie. Ten segment populacji ma 

najmniejszy wskaźnik emerytów i bliski przeciętnej wskaźnik rencistów. W grupie tej 

są to jednak również renciści nadal aktywni zawodowo, dorabiający do renty  –  jest 

tak w przypadku 16% z nich (w pozostałych segmentach populacji 50+ wszystkie 

osoby posiadające status rencisty są całkowicie nieaktywne zawodowo).  

 

2. Społecznicy  (14% populacji)  –  grupa osób bardzo aktywnych społecznie, jednak 

umiarkowania aktywnych zawodowo. W tej grupie nadreprezentowani są rolnicy oraz 

pracownicy sektora publicznego. W przypadku pracowników sektora publicznego 

wysoka aktywność społeczna tłumaczona może być przeciętnie wyższym 

wykształceniem pracowników tego sektora, niż pracowników sektora prywatnego 

(np. nauczyciele stanowiący najliczniejszą grupę zawodową w Uniwersytetach 

Trzeciego Wieku) i tym samym pewnej elitarności tego środowiska na terenach wsi i 

małych miast. W przypadku rolników kluczowe znaczenie ma tutaj prawdopodobnie 

wielkopolska tradycja działań zbiorowych na terenach wiejskich (silne chłopskie 

partie polityczne, rolnicze związki zawodowe, częściowe uspółdzielczenie sektora 

rolniczego np. poprzez spółdzielnie mleczarskie), a także tradycyjne możliwości 

zaangażowania się w działalność społeczną (rady sołeckie, ochotnicza straż pożarna, 

koła gospodyń wiejskich). 

 

3. Nieaktywni  (aż 44% populacji)  –  grupa osób całkowicie nieaktywnych społecznie i 

całkowicie nieaktywnych zawodowo, a także nieaktywnych w życiu towarzysko-

                                                           
7
 Aktywni 50+. Raport Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu 2011, s. 21. http://www.rops-

wielkopolska.poznan.pl/pub/uploaddocs/gtx/raport-aktywni-50-.1328191399.pdf  

http://www.rops-wielkopolska.poznan.pl/pub/uploaddocs/gtx/raport-aktywni-50-.1328191399.pdf
http://www.rops-wielkopolska.poznan.pl/pub/uploaddocs/gtx/raport-aktywni-50-.1328191399.pdf
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rodzinnym. Dominują osoby najstarsze. Populacja ta stanowi ok. 475 tys. osób. Ten 

segment jest niemal w całości zdominowany przez osoby o następujących statusach 

społeczno-zawodowych: emeryci, renciści oraz bierni zawodowo i bezrobotni. Brak 

aktywności zawodowej idzie w tym największym segmencie populacji Wielkopolan 

50+ w parze z niemal całkowitym brakiem jakiejkolwiek aktywności społecznej. 

 

4. Domatorzy  (8% populacji)  –  grupa osób umiarkowanie aktywnych społecznie i 

umiarkowanie aktywnych zawodowo, wyróżniająca się bardzo wysoką aktywnością 

towarzysko-rodzinną. Segment „domatorów” jest pod względem struktury statusu 

społeczno-zawodowego niemal identyczny do struktury segmentu „zapracowanych”. 

Jak już wspomniano, wyszczególnienie segmentu „domatorów” nie jest podyktowane 

odmiennym typem aktywności zawodowej, czy społecznej, ale skrajnie wysokim 

kapitałem społecznym (bardzo aktywnym życiem rodzinno-towarzyskim).   
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Rys. 2 Ludność w wieku 65 lat I więcej w % ludności ogółem według gmin, powiatów i podregionów w 2011 r. 

(Stan w dniu 31 XII) 

 

Źródło: Ludność, ruchy naturalny i migracje w Województwie Wielkopolskim w Poznaniu, Poznań 2009. 
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zlecił szeroko zakrojoną diagnozę sytuacji osób 

powyżej 45 roku życia. W ramach następujących kategorii wiekowych: 45 – 60K/65M, 

61K/66M-75, 75+. Dzięki badaniu opracowano profile socjodemograficzne ukazujące 

położenie społeczne tych kategorii osób, ich stan zdrowia, sytuację rodzinną, socjalną i 

społeczno-zawodową. Na tej podstawie określono potencjały i deficyty osób w wieku 45+ w 

Wielkopolsce. Badanie zrealizowano w trzecim kwartale 2012 roku, jego wyniki stanowią 

więc aktualne źródło wiedzy także o sytuacji osób powyżej 60 roku życia. Przytoczone 

zostaną wybrane wnioski z badania8: 

 

SYTUACJA ZAWODOWA 

 

Aktywność zawodowa spada wraz z pojawianiem się możliwości przejścia na emeryturę, przy 

czym to mężczyźni w większym stopniu pozostają aktywni zawodowo. Uzyskanie uprawnień 

emerytalnych to dla zdecydowanej większości badanych wystarczający powód do 

zakończenia kariery zawodowej. 

Część osób w wieku emerytalnym nadal pozostaje zainteresowana podjęciem pracy. 

Głównym powodem poszukiwania dodatkowej pracy jest motywacja finansowa.  W grupie 

wiekowej 61-75 lat 16% kobiet byłaby zainteresowana podjęciem pracy, a w grupie 

najstarszej - 8%. W średniej grupie wiekowej 13% mężczyzn chciałoby podjąć dodatkową 

pracę, a w grupie powyżej 75 lat - 10%. 

Seniorzy rzadko poszerzają swoją wiedzę lub kompetencje. W grupie wiekowej 61K/66M-75 

deklaruje to 12% osób, gdy w grupie najstarszej 16%. Powody, dla których osoby starsze się 

nie dokształcają to najczęściej brak odczuwania takiej potrzeby oraz zły stan zdrowia.  

 

                                                           
8
 za: Profile socjodemograficzne… 8 - 15. 
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SYTUACJA MATERIALNA 

 

Mężczyźni we wszystkich badanych grupach deklarują wyższe dochody niż kobiety w tym 

samym wieku. Osoby po przekroczeniu progu wieku emerytalnego mają najwyższy, spośród 

badanych grup dochód – średnio 1 347 zł. Jest on o 20 zł wyższy niż ogólnopolskie wyniki 

Diagnozy Społecznej 2011.  

Obecny poziom dochodów wystarcza na bieżące wydatki 2/3 w każdej grupie badanych. 

Średnio co piąta osoba ma czasowe, bądź długotrwałe problemy finansowe – niepozwalające 

na opłacenie comiesięcznych zobowiązań. Ma to miejsce szczególnie w gospodarstwach, 

gdzie mieszkają osoby po 75 roku życia oraz kobiety w wieku 61–75 lat.  

Większość badanych pozytywnie ocenia swoją sytuację mieszkaniową i zazwyczaj twierdzą, 

że nie zmieniła się w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat. Duża część badanych grup 

posiada własne domy lub mieszkania (w zależności od grupy od 74% do 85%).  

Z pomocy społecznej korzystają nieliczni od 2–6%. Najczęstsze formy pomocy to wsparcie 

finansowe, a także usługi opiekuńcze. Oczekiwania wobec opieki społecznej są jednak dużo 

większe. Co trzecia kobieta i blisko 40% mężczyzn w grupie 75+ uważa, że pomoc dla osób 

starszych jest niewystarczająca. Z pomocy opiekunki lub pielęgniarki chciałaby skorzystać co 

dziesiąta kobieta i co siódmy mężczyzna w grupie wiekowej 75+. O chęci pobytu w placówce 

opiekuńczej mówi 4–7% osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 10 S t r o n a

 

 
Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

 

Tabela 2. Liczba rodzin emerytów i rencistów objętych pomocą społeczną w 2011 r. 

 

Źródło: Statystyka pomocy społecznej za 2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. za: Profile… s. 76. 

 

SYTUACJA RODZINNA 

 

Wielkość gospodarstw domowych w kolejnych grupach wiekowych różnicuje się.  

W najstarszej grupie wiekowej nieco ponad badanych 1/4 mieszka w rodzinie 

wielopokoleniowej. Z kolei utrata małżonków oraz wyprowadzanie się z domu dzieci skutkują 

„zmniejszaniem się” gospodarstw domowych, w których żyją poszczególne badane grupy. 

Dobrze obrazuje to zwiększający się udział gospodarstw jednoosobowych. W przypadku 

kobiet wynosi on (od najmłodszej grupy do najstarszej) 23% (61K/66M-75) i 35% (75+). W 

grupie mężczyzn udział jednoosobowych gospodarstw domowych wyniósł odpowiednio 10% 

i 15%.  

Pomimo zachodzących zmian, rodzina (zawłaszcza najbliższa) jest nadal najważniejszym 

źródłem wsparcia i opieki dla osób starszych, a osoby starsze w dużej mierze odwzajemniają 

tą pomoc. Wszystkie badane grupy wiekowe pomagają swoim rodzinom, chociaż zmieniają 

się adresaci tej pomocy.  Wraz z wiekiem maleje częstotliwość udzielanej pomocy dzieciom 
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(które i tak są największymi „odbiorcami” pomocy), a zostaje zastąpiona aktywnością na 

rzecz wnuków. Osoby w wieku 75+ zazwyczaj mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny (uważa 

tak 87% kobiet i 77% mężczyzn), ale widać i wyraźną rolę sąsiadów i znajomych 

(odpowiednio po około 40% i 30% wskazań). Ze strony rodziny jest to pomoc wszechstronna, 

natomiast sąsiedzi wspomagają się zazwyczaj w cięższych pracach domowych, naprawach i 

zakupach. 

  

Seniorzy regionalnie  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 

Nie istnieje instytucja zajmująca się działaniami systemowymi na rzecz seniorów. Funkcję 

koordynującą stara się pełnić Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Podejmuje szereg 

działań koordynacyjnych i promocyjnych na rzecz osób starszych w województwie 

wielkopolskim:  

 Targi „Aktywni 50+” – w 2012 roku III edycja targów9.  

 Kampania bilbordowa na terenie Wielkopolski prezentująca pozytywny wizerunek 

osób starszych – 2012 rok10.  

 Konferencja "Aktywność społeczna osób starszych – inspiracje i możliwości 

pozyskania środków na realizację projektów"11, 

 Badanie „Profile socjodemograficzne, potencjały i deficyty rozwojowe osób w 

kategoriach wiekowych 45-60K/65 M, 61K/66M-75, 75+ w Wielkopolsce". Była to 

szeroko zakrojona diagnoza sytuacji osób w kategoriach wiekowych 45-60K/65M, 

61K/66M-75, 75+”. W wyniku badania powstało kompendium wiedzy o 

Wielkopolanach 45+ z uwzględnieniem każdej z badanych kategorii wiekowych12. 

                                                           
9
 http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/targi-aktywni-50-920.html  

10
 http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-

wielkopolski/kampania-bilbordowa-pod-haslem-zycie-to-pasja-ruszyla.html  
11

 http://www.rops.poznan.pl/wielkopolski-program-na-rzecz-osob-starszych/relacja-z-konferencji-aktywnosc-
spoleczna-osob-starszych-inspiracje-i-mozliwosci-pozyskania-srodkow-na-realizacje-projektow.html  
12

 http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-
wielkopolski/profile-socjodemograficzne-wielkopolan-45.html  

http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/targi-aktywni-50-920.html
http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-wielkopolski/kampania-bilbordowa-pod-haslem-zycie-to-pasja-ruszyla.html
http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-wielkopolski/kampania-bilbordowa-pod-haslem-zycie-to-pasja-ruszyla.html
http://www.rops.poznan.pl/wielkopolski-program-na-rzecz-osob-starszych/relacja-z-konferencji-aktywnosc-spoleczna-osob-starszych-inspiracje-i-mozliwosci-pozyskania-srodkow-na-realizacje-projektow.html
http://www.rops.poznan.pl/wielkopolski-program-na-rzecz-osob-starszych/relacja-z-konferencji-aktywnosc-spoleczna-osob-starszych-inspiracje-i-mozliwosci-pozyskania-srodkow-na-realizacje-projektow.html
http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-wielkopolski/profile-socjodemograficzne-wielkopolan-45.html
http://www.rops.poznan.pl/projekty/projekt-pokl-koordynacja-i-wspolpraca-na-rzecz-integracji-spolecznej-wielkopolski/profile-socjodemograficzne-wielkopolan-45.html
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 Projekt ENSURE – „Ekonomia potrzebuje unikalnego i prawdziwego doświadczenia 

seniorów” W jego ramach przewiduje się stworzenie inteligentnej bazy danych - w 

oparciu o technologie informatyczne – zawierające dane starszych specjalistów (55+) 

z różnych sektorów (m.in. małych i średnich przedsiębiorstw, rzemiosła, władz 

publicznych, organizacji non-profit) w różnych zawodach. Celem projektu jest 

wykorzystanie wiedzy i doświadczenia tych osób działających w charakterze 

mentorów, doradców i trenerów oraz przekazanie innym ich wiedzy i umiejętności 

innym13.  

 Konkurs "Inicjatywy międzypokoleniowe". Celem konkursu była prezentacja dobrych 

praktyk w zakresie współpracy międzypokoleniowej14. 

 Wielkopolski Program na rzecz Osób Starszych – program w trakcie tworzenia. 

 

Wielkopolski Program na rzecz Osób Starszych 

 

Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych jest inicjatywą Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu mającą na celu koordynowanie i inicjowanie przedsięwzięć 

związanych z aktywnością ludzi starszych. Program będzie się wpisywał w „Strategię Polityki 

Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”. W grudniu 2012 roku odbyły 

się pierwsze warsztaty, w których uczestniczyło 27 ekspertów-praktyków reprezentujących 

instytucje oraz organizacje na co dzień kreujące rozwiązania na rzecz osób starszych w 

środowiskach lokalnych. Dalsze tworzenie strategii będzie kontynuowane w 2013 roku także 

z udziałem różnorodnych interesariuszy15. 

Robocze priorytety wielkopolskiego programu na rzecz osób starszych (60+)  

– wymienione podczas wspólnej dyskusji wszystkich ekspertów na pierwszych warsztatach:  

Priorytety wymienione są w kolejności od najistotniejszego, natomiast podpunkty w 

poszczególnych priorytetach traktowane są jako tak samo ważne: 

                                                           
13

 http://www.rops.poznan.pl/projekty/ensure.html  
14

 http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/roztrzygniecie-konkursu-inicjatywy-miedzypokoleniowe.html  
15

 http://www.rops.poznan.pl/programy/wielkopolski-program-na-rzecz-osob-starszych.html oraz 
http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/wielkopolski-program-na-rzecz-osob-starszych-841.html  

http://www.rops.poznan.pl/projekty/ensure.html
http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/roztrzygniecie-konkursu-inicjatywy-miedzypokoleniowe.html
http://www.rops.poznan.pl/programy/wielkopolski-program-na-rzecz-osob-starszych.html
http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/wielkopolski-program-na-rzecz-osob-starszych-841.html
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I zdrowie 

─ pomoc osobom starszym i ich rodzinom (w tym: edukacja; wsparcie opiekunów osób 

starszych), 

─ większa dostępność i szybszy dostęp do rehabilitacji,  

─ podniesienie jakości usług opiekuńczych i obniżenie ich kosztów (gminy), 

─ wsparcie innowacyjnych metod terapii osób starszych. 

 

II wspieranie nfrastruktury i systemu wsparcia. 

─ przygotowanie kadry, szkolenia personelu (w tym: uwrażliwienie na potrzeby osób 

starszych; kształcenie w dziedzinie geriatrii), 

─ zorganizowanie miejsc pobytu czasowego (np. do jednego miesiąca, na czas 

niedyspozycji opiekuna), 

─ sygnalizowanie potrzeby kształcenia geriatrów, 

─ współpraca z gminami i powiatami, środowiskami naukowymi, lekarskimi (także: 

psychologami) i biznesem; doradztwo ROPS-u w tej dziedzinie, 

─ zorganizowanie sytemu wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością – starszych, 

zadłużonych, uzależnionych, 

─ wspieranie innowacyjnych form pomocy i wsparcia. 

 

III zwiększenie dostępności do informacji na temat oferty kierowanej do osób starszych 

─ ROPS jako ośrodek, który buduje i wzmacnia różne kanały informacji (poziom 

instytucjonalny); organizowanie przez ROPS dwa razy w roku spotkań organizacji i 

instytucji działających na rzecz seniorów 

─ budowanie zespołów, które złożone byłyby z władz samorządów i mediów (poziom 

lokalny), 

─ wydanie informatora na temat działalności instytucji wspierających osoby starsze. 

 

IV promowanie i wspieranie aktywności osób starszych  

─ działania w obszarze oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej, 

─ promocja wolontariatu, 
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─ przekwalifikowanie zawodowe (Wojewódzki Urząd Pracy – w kontekście przyszłych 

wyzwań). 

 

V budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych 

─ zmiana mentalności społeczeństwa, 

─ wpływ na myślenie seniora o samym sobie. 

 

Forum Kadry Zarządzającej Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

Województwa Wielkopolskiego 

 

Od trzech lat odbywają się spotkania kadry zarządzającej UTW z terenu województwa 

wielkopolskiego. W ostatnim forum zorganizowanym na początku 2013 roku wzięło udział 21 

z pośród 38 działających UTW w województwie. Dokonano wyboru członków Rady Regionu 

Wielkopolskich UTW, której zadaniem byłoby reprezentowanie UTW wobec Urzędu 

Marszałkowskiego, Sejmu RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej16. 

Seniorzy w dokumentach strategicznych samorządu województwa 

wielkopolskiego 

 

Zaktualizowana „Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020” roku za cel 

generalny stawia „Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu 

konkurencyjności województwa, służące poprawie, jakości życia mieszkańców w warunkach 

zrównoważonego rozwoju”. Na potrzeby realizacji strategii opracowano cele strategiczne, 

                                                           
16 http://wutw.wrzesnia.pl/2013/02/25/forum-kadry-zarzadzajacej-uniwersytetow-trzeciego-wieku-

wojewodztwa-wielkopolskiego/ 

http://wutw.wrzesnia.pl/2013/02/25/forum-kadry-zarzadzajacej-uniwersytetow-trzeciego-wieku-wojewodztwa-wielkopolskiego/
http://wutw.wrzesnia.pl/2013/02/25/forum-kadry-zarzadzajacej-uniwersytetow-trzeciego-wieku-wojewodztwa-wielkopolskiego/
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które będą realizowane przez cele operacyjne. Osoby starsze są uwzględnione w ramach 

szeregu celów operacyjnych17. 

„Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020” obowiązująca do 2005 roku 

była poddawana szerokim konsultacjom społecznym. Dokument został poddany aktualizacji 

w 2012 roku. Aktualizacja strategii była opiniowana podczas sześciu spotkań subregionalnych 

m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi. W 

okresie trwania procesu konsultacyjnego 46 podmiotów nadesłało 46 wypełnionych 

formularzy z 249 uwagami oraz 3 stanowiska w formie pisemnej. Ponadto, 26 uwag 

zgłoszono do protokołu podczas konferencji konsultacyjnych, a 6 podczas posiedzenia 

Komitetu Monitorującego WRPO (łącznie 51 podmiotów zgłosiło 281 propozycji modyfikacji 

tekstu)18.    

Podczas konsultacji dokumentu pojawiły się także uwagi dotyczące sytuacji osób starszych 

wysuwane m.in. przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych oraz 

przedstawicieli uniwersytetu trzeciego wieku. Uwagi tych podmiotów zostały uwzględnione 

w dokumencie19.   

 

 

 

                                                           
17

 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 
http://www.umww.pl/biznes/wielkopolska-2020-aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-
do-2020r.html 
18

 http://www.umww.pl/biznes/wielkopolska-2020-aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-
wielkopolskiego-do-2020r/konsultacje-spoleczne.html  
19

 Raport z przebiegu konsultacji społecznych aktualizacji Strategii 
http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/raport-z-przebiegu-konsultacji-spolecznych-aktualizacji-
strategii.1352880070.pdf 

http://www.umww.pl/biznes/wielkopolska-2020-aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-do-2020r.html
http://www.umww.pl/biznes/wielkopolska-2020-aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-do-2020r.html
http://www.umww.pl/biznes/wielkopolska-2020-aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-do-2020r/konsultacje-spoleczne.html
http://www.umww.pl/biznes/wielkopolska-2020-aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-do-2020r/konsultacje-spoleczne.html
http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/raport-z-przebiegu-konsultacji-spolecznych-aktualizacji-strategii.1352880070.pdf
http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/raport-z-przebiegu-konsultacji-spolecznych-aktualizacji-strategii.1352880070.pdf
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Seniorzy w „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020” 

 

Cel strategiczny 6 Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu  

Cel operacyjny 6.11. Rozwój gospodarki społecznej 

W ujęciu autorów strategii, rozwój gospodarki społecznej pozwoli na budowę kapitału 

społecznego oraz włączenie grup wykluczonych do głównego nurtu życia społecznego. Innym 

celem jest także nie tworzenie nowych barier oraz usuwanie już istniejących, które mogą 

doprowadzić do wykluczenia społecznego.  Inkluzja społeczna oznacza w tym kontekście 

budowanie takich zasobów i kapitału, w którym czynniki, takie jak niepełnosprawność, 

starość, choroba i ubóstwo, nie stanowią przeszkód w aktywnym życiu społecznym, a przede 

wszystkim zawodowym.   

Cel operacyjny 6.12. Rozwój „srebrnego” sektora gospodarki 

Jednym z celów operacyjnych (6.12) celu strategicznego 6 – „Wzmocnienie potencjału 

gospodarczego regionu” jest rozwój „srebrnego” sektora gospodarki ukierunkowanego na 

potrzeby osób starszych.  

Twórcy strategii uznają, iż „zwiększająca się populacja ludzi starszych sprzyja rozwojowi 

nowego sektora gospodarki, ukierunkowanego na specyficzne potrzeby odbiorców w 

starszym wieku. Społeczeństwa, w których ludzie żyją dłużej, oferują rozległe możliwości, a 

gospodarka nowe produkty i usługi dla osób starszych. Liczne sektory mogą korzystać z 

rozwoju tzw. „srebrnego rynku” (silver market) –począwszy od budownictwa i 

mieszkalnictwa, infrastruktury transportowej, poprzez usługi na rzecz jakości życia (kultura, 

rekreacja, turystyka, sport, media, telekomunikacja), a kończąc na usługach w zakresie 

zdrowia i usługach socjalnych. Przygotowanie gospodarki do nowych proporcji 
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demograficznych jest niezbędne w kontekście zapewnienia odpowiedniej jakości życia 

Wielkopolan, wzrostu ekonomicznego i konkurencyjności regionu. 

Strategia zakłada realizację celu operacyjnego 6.12 poprzez pokreślenie następujących 

kierunków działania: 

 Stworzenie koncepcji „srebrnego sektora” w Wielkopolsce oraz planu działań na rzecz 

jego rozwoju.  

 Wspieranie inwestycji w zakresie usług społecznych, w tym dla osób starszych.  

 Tworzenie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności „srebrnego” 

sektora gospodarki.  

 Rozwój infrastruktury instytucji „srebrnego sektora”.  

 Wzmacnianie partnerstwa administracji z mieszkańcami, organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w ramach / na rzecz srebrnego 

sektora.  

 Tworzenie warunków i promocja komunikacji społecznej.  

Cel operacyjny 7.6. Rozwój kształcenia ustawicznego 

W ramach realizacji tego celu, działaniem skierowanym do osób starszych jest: rozwój 

„srebrnej edukacji”, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku20. 

 

Cel strategiczny 8 - Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych 

województwa 

Cel operacyjny 8.1 - Wzmacnianie aktywności zawodowej  

W ramach realizacji tego celu, działaniami odnoszącymi się do osób starszych są: Ułatwianie 

łączenia pracy z opieką nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnym. 

 

Cel operacyjny 8.2 - Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom demograficznym  

                                                           
20

 Zaktualizowana Strategia… s. 127 - 135. 
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W ramach realizacji tego celu, działaniami odnoszącymi się do osób starszych są: Rozwój 

systemu usług adresowanych do niesamodzielnych osób starszych. 

 

Cel operacyjny 8.4 – Promocja zdrowego stylu życia Kierunek działania: Tworzenie 

infrastruktury dla podtrzymania aktywności fizycznej i psychospołecznej, w szczególności 

seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny 8.6. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej – ukierunkowanie m.in. 

na osoby w podeszłym wieku. 

Cel operacyjny 8.7 - Kształtowanie skłonności mieszkańców do zaspokajania potrzeb 

wyższego rzędu 

Jeden z kierunków działań:  

 Inwestycje poprawiające stan infrastruktury kultury, sportu i rekreacji, bez barier dla 

osób niepełnosprawnych i starszych. 

Cel operacyjny 8.8 - Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego  

 

Kierunki działania:  

 Promocja aktywności na rzecz społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży, osób 

niepełnosprawnych i starszych oraz wzmocnienie wolontariatu. 

 Promocja pełnej i otwartej komunikacji społecznej w tym dialogu 

międzypokoleniowego. 

Cel operacyjny 8.11. Poprawa warunków mieszkaniowych  

Kierunki działań:  

 Realizacja polityki mieszkaniowej dla osób starszych i z dysfunkcjami. 

 Wsparcie systemu mieszkań socjalnych, w tym pomoc publiczna dla budujących 

mieszkania socjalne. 
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Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 

roku 

 

Prace nad „Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” 

koordynowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Strategia oparta jest na 

koncepcji prof. zw. dr hab. Zbigniewa Woźniaka (Zakład Badań Problemów Społecznych i 

Pracy Socjalnej Instytut Socjologii UAM). Została poprzedzona szerokimi badaniami 

społecznymi oraz opracowana przy wielostronnym udziale interesariuszy m.in. środowiska 

organizacji pozarządowych21.   

„Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku” określa pięć 

strategicznych priorytetów:   

 

Źródło: Strategia polityki społecznej… s. 46. 

 

                                                           
21

 Dokumenty i opracowania stworzone na potrzeby Strategii Polityki Społecznej dla Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku, http://www.rops.poznan.pl/polityka-spoleczna-10/diagnoza-polityki-
spolecznej.html  

http://www.rops.poznan.pl/polityka-spoleczna-10/diagnoza-polityki-spolecznej.html
http://www.rops.poznan.pl/polityka-spoleczna-10/diagnoza-polityki-spolecznej.html
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Wnioski i rekomendacje wynikające z regionalnej diagnozy socjodemograficznej i zdrowotnej 

oraz uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych i uzgodnień w strukturach 

decyzyjnych Urzędu Marszałkowskiego spowodowały, iż priorytety strategiczne rozpisane 

zostały na cele operacyjne i zadania adresowane do czterech głównych kategorii adresatów 

polityki społecznej wśród których znajdują się seniorzy22. 

Uzasadnienie wyboru seniorów, jako adresatów polityki społecznej23:  

1. Przyrost liczby coraz dłużej żyjących osób starszych rodzi nieznane do tej pory wyzwania 

dla jednostek, rodzin, społeczności i państwa. Właściwe adresowanie zasobów służących 

utrzymaniu optymalnego poziomu funkcjonowania starzejących się jednostek wymaga 

powtarzalnych pomiarów umożliwiających kategoryzacje seniorów z punktu widzenia stanu 

zdrowia i sprawności, poziomu samodzielności życiowej, położenia materialnego oraz form 

aktywności społecznej. 

2. Gwarancją efektywności środowiskowych programów gerontologicznych jest bezpieczne i 

funkcjonalne mieszkanie osób starszych oraz aktywne i dostępne zaplecze społeczne oraz 

usługowe dla gospodarstwa domowego seniorów. 

3. Partycypacja społeczna seniorów jest szansą i warunkiem koniecznym integracji 

międzypokoleniowej, w ramach której każda generacja wnosi unikatowe zasoby i 

umiejętności wzmacniając społeczność i samych partnerów.  Uczestnictwo osób starszych w 

życiu społeczności obejmować musi wszystkie aspekty życia zbiorowego (także rynek pracy) i 

sprzyjać samokształceniu, edukacji obywatelskiej i generowaniu postaw sprzyjających 

akceptacji poszczególnych faz życia, a także traktowaniu przestrzeni społecznej jako swojej. 

Ludzie starzy chcą/powinni/muszą zabierać głos w swoich sprawach i mieć udział w 

decyzjach ich dotyczących. 

4. Upowszechnianie wiedzy ogólnej i związanej ze starzeniem się to: 

A. Warunek orientacji w świecie zewnętrznym (fizycznym i społecznym) i utrzymania 

związków ze społecznością i społeczeństwem globalnym, 

                                                           
22

 Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku s. 46. 
http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/strategia-polityki-spoleczenej.1288884794.pdf  
23

 Ibidem., s. 47. 

http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/strategia-polityki-spoleczenej.1288884794.pdf
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B. Zwiększenie szans dialogu i porozumienia międzypokoleniowego, 

C. Baza samorealizacji oraz aktywnego i spełnionego życia, 

D. Szansa uniknięcia samotności, marginalizacji, wykluczenia i izolacji społecznej. 

5. Starość sama w sobie nie jest chorobą, ale starzenie się rodzi prawdopodobieństwo 

pojawienia się choroby,  a w konsekwencji ryzyko utraty sprawności  –  mamy wielu 

normalnie  funkcjonujących ludzi starych,  których z medycznego  punktu widzenia nie  

można jednakże uznać  za osoby zdrowe i w  pełni sprawne.  Wyzwaniem dla współczesnych 

społeczeństw jest i będzie tworzenie  efektywnego, całościowego systemu  opieki 

geriatryczno-gerontologicznej  -  konieczne jest także  rozbudowywanie 

zinstytucjonalizowanych systemów wsparcia umożliwiających rodzinom kontynuowanie  

opieki nad zależnymi od niej osobami starszymi. 

6. Funkcjonowanie i stabilność warunków środowiskowych starzejącego się człowieka 

starszego oraz ich gospodarstwa domowego stabilizuje łatwo dostępna pomoc w 

codziennych sprawach oraz ułatwienia w dotarciu do tanich usług lub realizowanych w 

ramach pracy społecznej lub w formie wzajemnej wymiany zasobów,  dóbr i świadczeń usług  

(  stworzenia takiej sieci usługowej nie wymaga nowych regulacji prawnych)  -  pilnym 

zadaniem jest  rozbudowa programów  oferujących samotnym,  tracącym sprawność 

osobom starszym zróżnicowane formy wsparcia i opieki w ich mieszkaniu. 

7. Utrata bezpieczeństwa osobistego rodzi poczucie zagrożenie u wielu obywateli – u osób 

starszych prowadzi, to jednak do głębokiej nieufności wobec świata zewnętrznego, a w 

konsekwencji do stopniowej marginalizacji i izolacji społecznej.  Rozmiary zjawisk 

patologicznych i dewiacyjnych wśród najstarszych mieszkańców miasta nie są znane,  

niewiele także wiadomo o skali nadużyć i  przemocy wobec seniorów. 

W ramach każdego z pięciu priorytetów Strategia ustala cele operacyjne i zadania strategii.  

Hierarchia celów i zadań odnosi się do „Adresata uogólnionego” oraz każdej z czterech grup, 

w tym seniorów. Poniżej podane zostaną cele i zadania odnoszące się do osób starszych24. 

                                                           
24

 Strategia polityki społecznej… s. 50 – 77. 



 | 22 S t r o n a

 

 
Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

 

 

 

 

 



 | 23 S t r o n a

 

 
Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 24 S t r o n a

 

 
Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

 

 

 

Seniorzy w wymiarze lokalnym 

 

Lokalnie, rady seniorów nie są zbyt popularnym sposobem na koordynowanie lokalnych 

działań na rzecz osób powyżej 60 roku życia. W kilku miastach powiatowych istnieją lokalne 

rady seniorów. Są to Poznań, Konin, Leszno oraz Międzychód (nie jest to miasto powiatowe). 

Brak jest rad seniorów w następujących miastach powiatowych: Piła, Ostrów Wielkopolski, 

Gniezno, Swarzędz, Września, Turek, Luboń, Śrem, Gniezno, Września, Jarocin, Wągrowiec, 

Kościan, Rawicz, Gostyń, Szamotuły, Złotów, Oborniki, Pleszew, Nowy Tomyśl, Kępno, 

Ostrzeszów, Słupca, Grodzisk Wielkopolski, Wolsztyn, Czarnków. 

 

Poznań 

Poznańska Miejska Rada Seniorów  

Poznańska Miejska Rada Seniorów (MRS) jest organem doradczym, opiniodawczym i 

inicjatywnym w strukturze władz miejskich, powołanym uchwałą Rady Miasta Poznania z 

dnia 25 października 2007 roku. Skład Rady liczy 15 osób, które wybierane są na czas trwania 

kadencji Rady Miasta Poznania. Celem działalności MRS jest służenie seniorom poprzez 

reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. 

Zadania Miejskiej Rady Seniorów: 

1. Ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i 

potrzebach ludzi starszych.  
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2. Przedstawienie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie 

krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów.  

3. Monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów.  

4. Wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz 

seniorów.  

5. Zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego.  

6. Inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze 

środowiskiem osób starszych.  

7. Informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności 

podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska 

seniorów.  

Z inicjatywy MRS I kadencji zostało powołane Centrum Inicjatyw Senioralnych, jednak jego 

umocowanie w strukturze urzędu miasta jest poddawane krytyce przez niektóre organizacje 

pozarządowe. Przewodniczący MRS uważa, iż władze miasta nie prowadzą polityki odnośnie 

seniorów. Są to nieskoordynowane działania i głos środowisk senioralnych nie jest 

traktowany z należyta uwagą. Pod koniec 2012 roku Rada wypracowała cele i zadania jakie 

ma spełniać jako reprezentant środowiska osób starszych. W powyższym dokumencie 

przedstawione są szczegółowo najpilniejsze postulaty na rzecz poprawy jakości życia 

seniorów w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Do szczególnych  potrzeb 

osób w grupie 60+ MRS uznała: dostęp do profesjonalnej opieki medycznej, w tym opieki 

geriatrycznej i paliatywnej, tanich leków, świadczeń rehabilitacyjnych oraz fizykoterapii i 

terapii przeciwbólowej oraz usług socjalnych i opiekuńczych. W wyniku ich zaspokojenia 

będzie możliwa partycypacja seniorów w życiu lokalnych społeczności i działaniach 

edukacyjnych oraz kulturalnych realizowanych dla nich, w których może uczestniczyć 

głównie sprawny starszy człowiek. Za wiek senioralny Rada przyjmuje granicę 60 roku życia i 

uznaje za nieporozumieniem zaliczanie populacji 50+ do grona seniorów?: „Osoby 50+ należą 

do grupy wieku średniego. Mają one inne potrzeby i inne działania winny być do nich 

kierowane (m.in. pośrednictwo pracy, przekwalifikowanie do zawodów bardziej potrzebnych 

i poszukiwanych, profilaktyka zdrowotna, edukacja m.in. do higienicznego trybu życia, 
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przygotowywanie do starości)”25. Rada zwraca szczególną uwagę, aby środki przeznaczane 

na poprawę jakości życia osób 50+ nie pochodziły z puli przeznaczonej przez samorządy dla 

osób starszych.  

Innym postulatem sformułowanym przez MRS jest potrzeba posiadania przez Miejskie Rady 

Seniorów do dyspozycji pracowników administracyjnych, prawników, a także innych osób 

(np. wolontariuszy), które na bieżąco gromadziłyby materiały informacyjne dotyczące 

seniorów. Rady Seniorów powinny mieć również możliwość powoływania niezależnych, 

społecznych ekspertów z różnych dziedzin socjologii, medycyny, rehabilitacji, psychologii i 

innych celem wpływania na kierunki działań polityki społecznej wobec seniorów, określania 

priorytetów  w danej społeczności lokalnej, opracowywania odpowiednich programów 

społecznych, w zależności od ich potrzeb,  z wykorzystaniem danych statystycznych bądź 

sondażowych.  

Centrum Inicjatyw Senioralnych 

W Poznaniu istnieje powołane przez władze miejskie Centrum Inicjatyw Senioralnych (CIS). 

Powstało z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów. Ta jednostka miejska ma na celu 

podniesienie jakości życia i zaktywizowanie osób powyżej 50 roku życia do uczestnictwa w 

życiu miasta. Przy CIS działa pośrednictwo wolontariatu dla seniorów (Poznański Wolontariat 

50+). Prowadzone są także akcje26: 

 „Senior W Formie” 

Podczas której co miesiąc promowana jest inna dyscyplina sportowa jaką mogą uprawiać 

seniorzy. Podawane są wskazówki, gdzie można skorzystać z oferty danej dyscypliny. 

Negocjowane są także zniżki dla seniorów. 

 „Senioralny. Poznań” 

Październikowy cykl wykładów, warsztatów, koncertów i drzwi otwartych w klubach, 

organizacjach i instytucjach, zapoczątkowany marszem aktywności seniorów. 

 „Miejsca Przyjazne Seniorom” 

                                                           
25

 Miejska Rada Seniorów – cele i zadania. Dokument niepublikowany.  
26

 http://www.centrumis.pl/  

http://www.centrumis.pl/
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Akcja ma na celu wyróżnienie organizacji, firm i instytucji, które poprzez swoje działania i 

oferowane usługi pokazują, że senior jest dla nich ważny.   

CIS jako jednostka administracji publicznej w zakresie pośrednictwa wolontariatu dubluje 

funkcjonowanie kilku organizacji pozarządowych m.in. Regionalnego Centrum Wolontariatu 

prowadzonego przez organizację społeczną i będącego członkiem Sieci Wolontariatu. 

Jednocześnie powstaje wrażenie, iż działania CIS niejako naśladują działania organizacji 

pozarządowych, które wcześniej prowadziły działania na rzecz seniorów ze środków 

miejskich.  

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu wyraża się dość krytycznie o jakości 

działania Centrum Inicjatyw Senioralnych, podkreślając ogromne koszty funkcjonowania tej 

jednostki w porównaniu do realnych korzyści jakie ona przynosi. Ponadto władze miasta 

ignorują głos Miejskiej Rady Seniorów w sprawie podniesienia dolnego progu definicji wieku 

osoby starszej (CIS definiuje seniora jako osobę powyżej 50 roku życia)27. Rada od roku nie  

uzyskała danych z badań osób powyżej 50 roku życia od Urzędu Miasta Poznania, tak aby 

przyjrzeć się tylko sytuacji osób powyżej 60 roku życia.  

 

Leszno 

Leszczyńska Rada Seniorów  

Rada powstała na początku 2013 roku. Celem działania Rady jest integracja i wspieranie 

środowiska seniorów oraz reprezentowanie ich interesów. Rada skupiać się będzie na 

określaniu priorytetowych potrzeb i problemów, z jakimi borykają się osoby starsze. Ma też 

za zadanie inicjowanie, opiniowanie, doradzanie i wspieranie w sprawach dotyczących 

poprawy jakości życia seniorów. Do rady należy 20 osób, w tym 15 to kobiety. Większość 

członków rady działa w stowarzyszeniach lub pracuje w instytucjach, które na co dzień 

wspierają osoby starsze, np.: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Odzew lub Jesienny 

Uśmiech28. 

                                                           
27

 Niepublikowany wywiad z przewodniczącym Poznańskiej Miejskiej Rady Seniorów.   
28

 www.leszno.pl/Powstala_Rada_Seniorow,5503.html 
http://www.leszno.pl/Leszczynska_Rada_Seniorow_rozpoczyna_dzialalnosc,5498.html  

http://www.leszno.pl/Powstala_Rada_Seniorow,5503.html
http://www.leszno.pl/Leszczynska_Rada_Seniorow_rozpoczyna_dzialalnosc,5498.html
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Konin 

 

Powiat koniński posługuje się hasłem marketingowym „Powiat koniński. Energia Pokoleń” 

chcąc kreować się na miejsce przyjazne osobom powyżej 50 roku życia29.  

Na początku 2013 roku ukonstytuowała się Powiatowa Rada Seniorów. Składa się ona z 16 

osób, przedstawicieli każdej z gmin powiatu konińskiego i dwóch radnych powiatowych oraz 

przedstawiciel starosty. W Powiatowej Radzie Seniorów brak jest przedstawicieli organizacji 

społecznych czy innych aktywnych seniorów ze środowiska lokalnego. Rada powołała cztery 

sekcje tematyczne: turystyka, kuchnia regionalna, informatyka oraz ekonomia. Rada 

powstała w wyniku realizacji projektu pt. „Energia Pokoleń - instrumentem aktywnej 

integracji seniorów” ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych realizowanego przez 

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie, z 

partnerem - Starostwem Powiatowym w Koninie. Inne działania projektowe to 

zorganizowanie festynu i panelu dyskusyjnego z okazji Powiatowego Dnia Seniora oraz 

rozwijanie wolontariatu międzypokoleniowego i organizowanie grup samopomocowych30. 

 

Rada Seniorów Miasta Konina 

Na początku 2013 roku zainaugurowała swoją działalność Rad Seniorów Miasta Konin. „Rada 

jest organem (…) Prezydenta Miasta Konina w sprawach dotyczących jakości życia osób w 

starszym wieku. Składa się z 23 osób powyżej 50 roku życia i jest organem doradczym, 

inicjatywnym oraz opiniotwórczym Prezydenta Miasta Konina w sprawach dotyczących osób 

starszych, złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, w 

tym kościołów i związków wyznaniowych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

                                                           
29

 http://www.powiat.konin.pl/pl/237/n_1532/powiat_koninski_ma_nowa_strategie_marki  
30

 http://konin.naszemiasto.pl/artykul/1660067,energia-pokolen-instrumentem-aktywnej-integracji-
seniorow,id,t.html  

http://www.powiat.konin.pl/pl/237/n_1532/powiat_koninski_ma_nowa_strategie_marki
http://konin.naszemiasto.pl/artykul/1660067,energia-pokolen-instrumentem-aktywnej-integracji-seniorow,id,t.html
http://konin.naszemiasto.pl/artykul/1660067,energia-pokolen-instrumentem-aktywnej-integracji-seniorow,id,t.html
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Koninie i Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działających na rzecz środowiska osób 

starszych lub zrzeszających osoby starsze31. 

Rada postanowiła skoncentrować się na czterech obszarach życia konińskich seniorów i w 

miarę istniejących możliwości wspierać i inicjować ich realizację32”: 

 Priorytet I Równe szanse i możliwości - Równy dostęp do dóbr – ochrony zdrowia, 

nauki, kultury, rynku, usług finansowych. 

 Priorytet II Zdrowi seniorzy - Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne seniorów – 

profilaktyka, usługi, programy edukacyjne. 

 Priorytet III Senior bezpieczny - Bezpieczeństwo w domu i najbliższym otoczeniu – 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 

 Priorytet IV Senior aktywny - Aktywność obywatelska seniorów – udział w działaniach 

instytucji i organizacji miejskich. 

Zaplanowane zostały także zadania Rady na 2013 rok. Plany te opisane są dość szczegółowo 

wraz z określeniem osób/instytucji odpowiedzialnych na dane zadania33.   

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Wojciech Sańko 

Poznań 2013 

 

                                                           
31

 Zarządzenie Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie powołania Rady 
Seniorów Miasta Konina http://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_kad_6/zarz072_01_1320839939.pdf  
32

 http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html  
33

 Plan pracy Rady Seniorów Miasta Konina na 2013 rok.  http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-
miasta-konina.html?file=files/images/pdf/2013.02.11_rada_seniorow_plan_pracy_2013.pdf  

http://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_kad_6/zarz072_01_1320839939.pdf
http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html
http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html?file=files/images/pdf/2013.02.11_rada_seniorow_plan_pracy_2013.pdf
http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html?file=files/images/pdf/2013.02.11_rada_seniorow_plan_pracy_2013.pdf
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