
                                                  
 

 

 
 

Jan Wiśniewski 

Raport 
Organizacje senioralne WRZOS 

Wprowadzenie 
W niniejszym opracowaniu zebrane i usystematyzowane zostały informacje na temat 

zaangażowania organizacji zrzeszonych w związkach członkowskich WRZOS-u w działania na rzecz 

seniorów. Raport został przygotowany w ramach projektu „Aktywność jest dla każdego seniora” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020. Jego głównym 

celem było wskazanie, które z organizacji realizują projekty lub posiadają stałą ofertę przeznaczoną 

dla seniorów. W drugiej kolejności, celem podejmowanych działań było określenie, do którego z 

wytypowanych obszarów tematycznych można podejmowane działania zakwalifikować. W efekcie 

przeprowadzonej analizy przygotowana została możliwie jak najpełniejsza baza WRZOS-owskich 

organizacji o profilu senioralnym, wzbogacona dodatkowo próbę typologii podejmowanych działań. 

Wreszcie, w opracowaniu zebrane zostały dane teleadresowe, które umożliwiają szybkie 

nawiązanie kontaktu z wybraną organizacją  oraz zdobycie bardziej szczegółowych informacji. 

 

Analiza dokonywana była według klucza organizacyjnego WRZOS-u, czyli wśród związków 

regionalnych (12 związków: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP, Zrzeszenie 

Organizacji Samopomocowych SUKURS, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych WRK, Śląskie Forum 

Organizacji Pozarządowych KAFOS, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, 

Opolskie Forum Organizacji Socjalnych OFOS, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego FOSa, Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, Dolnośląska 

Federacja Organizacji Pozarządowych) oraz ogólnopolskich (Związek Stowarzyszeń Rodzin i 



                                                  
 

 

 
 

Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA, Federacja Polskich Banków Żywności). 

Zdecydowana większość związków prezentuje listy swoich członków w Internecie. W oparciu o nie 

(stan na grudzień 2014 roku) prowadzona była analiza. W przypadku nielicznych związków 

konieczne było telefoniczne uzgodnienie przekazania listy członków. W jednym przypadku 

(SUKURS), w obliczu wielokrotnego braku możliwości nawiązania kontaktu i nie uzyskania listy, 

organizacje członkowskie związku nie zostały uwzględnione w analizie.  

 

Struktura niniejszego opracowania stanowi odbicie metody zbierania danych: oprócz wstępu i 

zakończenia, stanowi ono prezentację organizacji zajmujących się seniorami według przynależności 

do związków. Swojego „podrozdziału” nie posiada jedynie POL-FAMILIA, w przypadku której żadna z 

organizacji członkowskich nie podejmuje działań związanych z seniorami 1 . Pełne dane 

zaprezentowane zostały jako skoroszyty w formacie .xls. Stanowią one załączniki do niniejszego 

dokumentu. 

 

Rodzaje zbieranych informacji 
Wyjściowym kryterium dla niniejszej analizy było zaangażowanie organizacji członkowskich w 

działania na rzecz seniorów. Kryterium to miało charakter możliwie otwarty i szeroki, z jednym 

zastrzeżeniem: seniorzy traktowani muszą być jako wydzielona grupa odbiorców. Tzn. by 

prowadzone działania potraktowane zostały jako senioralne, w centrum zainteresowania 

organizacji podejmującej działanie musieli znaleźć się seniorzy. Tylko z pozoru wydawać się może to 

oczywiste. Z całą pewnością np. liczne organizacje charytatywne pomagają osobom starszym, które 

często zaliczają się do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednak w tym przypadku, ich 

przynależność do grupy wiekowej staje się  kryterium wtórnym względem pozycji materialnej czy, 

szerzej, społecznej (pomoc udzielna jest osobom „potrzebującym”, wśród których pojawić się mogą 

                                                        
1 Oczywiście, jednocześnie organizacje członkowskie PRO-Familii zostały uwzględnione przy obliczanie 
„ogólnego” zaangażowania na rzecz seniorów. 



                                                  
 

 

 
 

– ale nie muszą - „seniorzy”). W przypadku niniejszej analizy jako „zajmujące się seniorami” 

uwzględnione zostały tylko organizacje prowadzące projekty lub podejmujące działania, których 

wyszczególnionymi, docelowymi odbiorcami ma być jasno określona grupa „seniorów”, być może 

zresztą poddawana dalszym selekcjom (np. biedni seniorzy, chorzy seniorzy, seniorzy nieaktywni 

kulturalnie).  

 

Oprócz odpowiedzi na pytanie, które z organizacji członkowskich „zajmują się” seniorami, w analizie 

podjęta została też próba określenia bardziej szczegółowych obszarów działań senioralnych. Bazując 

na rozeznaniu w specyfice działań senioralnych w Polsce, potencjalne obszary zaangażowania 

wytypowane zostały w następujący sposób: 

1. Czy organizacja zajmuje się seniorami (podstawowe kryterium, skomentowane powyżej) 

2. Czy seniorzy są jedyną grupą odbiorców działań? Czy organizacja podejmuje też działania 

skierowane do innych grup odbiorców? 

3. i 4. Zrzesza seniorów/ Działa na rzecz seniorów? O ile trudno wyobrazić sobie organizację 

zrzeszającą seniorów, która nie działałaby na ich rzecz, to sytuacja odwrotna nie tylko jest możliwa, 

ale wręcz dość powszechna. 

5. Czy organizacja współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego? Współpraca z JST, o 

czym będzie jeszcze mowa, stanowi powszechne zjawisko. Warto doprecyzować, że może ona 

przyjmować bardzo zróżnicowane formy - głębsze lub płytsze. Współpracą może mieć charakter 

incydentalny  (np. jednorazowe udostępnienie przestrzeni w plenerze na zorganizowanie pikniku), 

ale także zdarza się że ma ona znacznie fundamentalne (np. udzielanie przez urząd dotacji na 

działanie) 

6. Czy współpracuje z organizacjami pozarządowymi? Podobnie jak w powyższym przykładzie, 

stopień zażyłości między organizacjami może być bardzo różny: od sporadycznej współpracy do 

trwałych, systemowych sojuszy. 



                                                  
 

 

 
 

7. Czy podejmuje działania mające na celu integrację seniorów (zarówno z resztą społeczeństwa, 

jak i między sobą)? 

8. Czy podejmuje działania aktywizujące i edukujące seniorów? Mieściły się tutaj działania 

zarówno mające na celu powrót seniorów na rynek pracy poprzez podniesienie ich kwalifikacji, jak i 

czysto popularyzacyjne „poszerzanie horyzontów” i popularyzacja wiedzy. Mimo pierwotnego 

pomysłu na oddzielenie tych dwóch obszarów działań, w praktyce okazało się to niemożliwe, bo 

granica między nimi jest niezwykle trudna do wskazania, i poszczególne osoby mogą te same 

działania interpretować w bardzo różny sposób. Najlepszym przykładem mogą tutaj być kursy 

komputerowe. 

9. Czy wspiera seniorów na polu socjalnym? Działania w tym obszarze mogły przyjmować zarówno 

formę wsparcia materialnego, jak i np. udzielania porad prawnych dla seniorów. 

10. Czy pomaga seniorom w obszarze zdrowia? Wśród działań wskazać można zarówno 

świadczenie opieki zdrowotnej i wykonywanie zabiegów, ale też promocję wiedzy o zdrowiu, 

ćwiczenia rehabilitacyjne czy namawianie do badań.  

12. Czy działa w obszarze sportowo-ruchowym? Często jest to bardzo trudne do oddzielenia od 

sfery zdrowotnej. 

13. Czy działa na rzecz promowania uczestnictwa i odbioru kultury wśród seniorów? Czy animuje 

(głównie kulturalnie, ale nie tylko) seniorów? W tym obszarze uwzględnione zostały klasyczne 

aktywności kulturalne (np. wspólne wyjścia do teatru), zajęcia warsztatowe (np. ceramika), ale 

także aktywności takie jak warsztaty ze wspólnego gotowania kuchni regionalnej.  

14. Oddzielna rubryka poświęcona została uchwyceniu miejsc kreowanych dla seniorów – klubów, 

świetlic, Uniwersytetów Trzeciego wieku (ale tylko wtedy, gdy UTW stanowi tylko dodatkową 

aktywność organizacji – zazwyczaj są one prowadzone przez stowarzyszenia, dla których jest to 

najważniejszy, zawarty nawet w nazwie, cel działania), ŚDS, DDPS. 

 



                                                  
 

 

 
 

Dodać należy, że w analizie nie zostały uwzględnione sytuacje, w których działania senioralne 

odbywały się „z drugiej ręki” – czyli np. kiedy stowarzyszenie zainicjowało działalność centrum 

aktywności, w którym swoją siedzibę znalazła m.in. organizacja senioralna. 

 

Każda z organizacji, która określona została jako „zajmująca się seniorami” została też opisana pod 

kątem danych administracyjnych. Zebrane zostały dane teleadresowe oraz informacje o namiarach 

internetowych – w takim zakresie, w jakim było to możliwe do wykonania.  

 

Metoda przygotowania 
Jak zostało już powiedziane, analiza działań organizacji prowadzona była według list 

członkowskich. Pierwszym, najważniejszym punktem odniesienia były informacje, które 

organizacje zamieszczają na swój temat w Internecie. W przypadku w którym tych informacji 

nie było, lub były zbyt skromne, informacje poszukiwane były za pomocą rozmowy 

telefonicznej.  

Podczas lektury zestawienia należy wziąć pod uwagę, że dane, mimo że zbierane z największą 

starannością, mogą zawierać nieścisłości, związane z brakiem pełnej informacji lub pomyłką ze 

strony rozmówcy. Zdarzało się także, że kontaktu nie udało się w ogóle nawiązać.  

 

Zaangażowanie organizacji członkowskich 
Ponieważ niniejszy dokument ma charakter syntetyczny, w następnych jego częściach 

zaprezentowane zostaną wybrane dane dla poszczególnych związków: lista organizacji zajmujących 

się seniorami oraz zestawienie obszarów, w których działają. W ostatniej części tekstu 

przedstawione zostanie podsumowanie ogólne, zawierające też elementy porównawcze. Jak 

zostało już powiedziane, pełny zasób zebranych informacji dostępny jest do wglądu w załącznikach 

w formacie .xls, stanowiących załącznik do niniejszego dokumentu 



                                                  
 

 

 
 

 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP – województwo lubuskie 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Fundacja „Centrum Przedsiębiorczości i 

Innowacji 50+” 
Zielona Góra 

Fundacja Instytut Wsparcia Aktywności 

Społecznej 
 Gozdnica 

Fundacja Przeciwdziałania Wykluczeniom 

Społecznym "Nadzieja" z Gorzowa Wlkp. 
Gorzów Wielkopolski 

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki 

Społecznej 
Zielona Góra 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Zarząd Okręgowy 
Zielona Góra 

Regionalne Towarzystwo Kultury Świebodzin 

Stowarzyszenie "BONA FIDES" Świebodzin Świebodzin 

Stowarzyszenie "My w Przylepie" Przylep 

Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan” Zielona Góra 

Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Krosno 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 
Skwierzyna 

Fundacja „Centrum Przedsiębiorczości i 

Innowacji 50+” 
Zielona Góra 

 

Ze 166 organizacji, 11(7%) zajmuje się seniorami. 



                                                  
 

 

 
 

Na temat 5 brak danych. 

 

Spośród 11 zajmujących się seniorami: 

 Dla 3 seniorzy są jedynym obiorcą działań 

 7 zrzesza seniorów 

 11 działa na ich rzecz  

 10 współpracuje z JST 

 10 współpracuje z NGO 

 8 zajmuje się integracją 

 9 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 3 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 5 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 4 zajmuje się sportem/ruchem 

 8 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne działania: 

 Prowadzenie Centrum Aktywnego Seniora 

 Prowadzenie świetlicy 

 Prowadzenie Klubu Seniora 

 

 

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS – województwo 
zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Opiekuńcze Dom Dziennego 

Pobytu 
 Barlinek 



                                                  
 

 

 
 

Klub Seniora "Złota Strzecha" Przy Polskim 

Komtecie Pomocy Społecznej W Barlinku 
Barlinek 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Ludziom 

Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki 

"Senior" 

 Dygowo 

Stowarzyszenie Rencistow i Emerytów 

"Otwarte Serca" 
Koszalin 

Polski Związek Rencistów Emerytów 

Rencistów I Inwalidów-Oddział Rejonowy 
Międzyzdroje 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego W 

Szczecinie 

Szczecin 

Szczecińska Fundacja Talent Promocja 

Postęp 
Szczecin 

Polski Związek Emerytów Rencistów i 

Inwalidów Oddział Rejonowy W Wolinie 
 Wolin 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 

Miasta i Gminy 
Nowogard 

 

 

Ze 38 organizacji, 9(24%) zajmuje się seniorami  

Na temat 1 brak danych. 

 

 

Spośród 9 zajmujących się seniorami: 

 Dla 1 seniorzy nie są jedynym obiorcą działań 



                                                  
 

 

 
 

 5 zrzesza seniorów 

 9 działa na rzecz  

 9 współpracuje z JST 

 6 współpracuje z NGO 

 6 zajmuje się integracją 

 5 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 7 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 8 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 3 zajmuje się sportem/ruchem 

 3 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne: 

Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej Seniorów 

Prowadzenie świetlicy terapeutycznej 

Prowadzenie Klubu Seniora 

 

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych WRK– 
województwo wielkopolskie 
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 

Okręgowy 

Poznań 

 

 

Ze 18 organizacji, 1(6%) zajmuje się seniorami  

 

Dla 1 organizacji: 



                                                  
 

 

 
 

 seniorzy nie są jedynym obiorcą działań 

 nie zrzesza seniorów 

 działa na rzecz  

 współpracuje z JST 

 współpracuje z NGO 

 zajmuje się integracją 

 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 zajmuje się sportem/ruchem 

 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne: 

 Prowadzi DPS i Klub Seniora 

 

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – województwo śląskie 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” Częstochowa 

Fundacja „Sadyba” Bystra 

Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Starszych, Niepełnosprawnych i 

Oczekujących Wsparcia „Opoka” 

Katowice 

Śląska Fundacja Obywatelska „Lex Civis” Katowice 

Śląska Fundacja Wspierania 

Przedsiębiorczości 
Gliwice 



                                                  
 

 

 
 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Sosnowiec 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Ludziom 

Starszym „Aid” 
 Kozy 

Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio 

Venire 
Częstochowa 

Stowarzyszenie Rehabilitacji Zdrowotnej, 

Społecznej i Zawodowej Osób Z 

Niepełnosprawnością Oraz Osób Starszych 

„Pomagam Więc Jestem” 

Katowice 

Bank Żywności W Częstochowie Częstochowa 

Ze 76 organizacji, 10 (13%) zajmuje się seniorami  

Na temat 1 brak danych. 

 

 

 

Spośród 10 zajmujących się seniorami: 

 Dla 2 seniorzy są jedynym obiorcą działań 

 2 zrzeszają seniorów 

 10 działa na rzecz  

 10 współpracuje z JST 

 7 współpracuje z NGO 

 7 zajmuje się integracją 

 6 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 6 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 8 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 



                                                  
 

 

 
 

 3 zajmuje się sportem/ruchem 

 6 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne: 

 Prowadzenie DPS 

 Prowadzenie Klubu Seniora oraz DPS 

 Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej Seniorów 

 Prowadzi biuro Rzecznika Praw Osób Starszych 

 

 

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego – województwo łódzkie 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich „OPUS” 
 Łódź 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów Zelów 

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku Łódź 

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych 

Polaków 
 Łódź 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego Oddział w Sieradzu 
Sieradz 

Z 35 organizacji, 5(15%) zajmuje się seniorami. 

Na temat 1 brak danych. 

 

Spośród 9 zajmujących się seniorami: 

 Dla 1 seniorzy nie są jedynym obiorcą działań 



                                                  
 

 

 
 

 1 zrzesza seniorów 

 5 działa na rzecz  

 5 współpracuje z JST 

 5 współpracuje z NGO 

 5 zajmuje się integracją 

 4 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 1 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 4 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 2 zajmuje się sportem/ruchem 

 4 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne: 

 Organizacja prowadziła program konsultacji przestrzeni publicznej dla seniorów 

 

Opolskie Forum Organizacji Socjalnych OFOS– województwo opolskie 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Stowarzyszenie Wsparcia Osób w Wieku 

Podeszłym BABIE LATO  

Opole 

Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź 

Dobroczyńcą"  

Opole 

Z 16 organizacji, 2(13%) zajmuje się seniorami 

 

Spośród 2 zajmujących się seniorami: 

 Dla żadnej seniorzy nie są jedynym obiorcą działań 

 żadna nie zrzesza seniorów 



                                                  
 

 

 
 

 2 działa na rzecz  

 2 współpracuje z JST 

 2 współpracuje z NGO 

 1 zajmuje się integracją 

 1 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 2 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 2 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 2 zajmuje się sportem/ruchem 

 1 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne: 

 Prowadzenie Klubu Seniora 

 

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS– województwo małopolskie 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Stowarzyszenie „Pomocne Dłonie” Wieliczka 

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa  Kraków 

Z 32 organizacji, 2(6%) zajmuje się seniorami 

Na temat 1 brak danych 

 

Spośród 2 zajmujących się seniorami: 

 Dla żadnej seniorzy nie są jedynym obiorcą działań 

 żadna nie zrzesza seniorów 

 2 działa na rzecz 

 2 współpracuje z JST 



                                                  
 

 

 
 

 1 współpracuje z NGO 

 1 zajmuje się integracją 

 1 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 1 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 1 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 żadna nie zajmuje się sportem/ruchem 

 żadna nie zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP – województwo lubuskie 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

“HUMANUS” 
Janów Lubelski 

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS Lublin 

Fundacja Animacji Lokalnej FRAKTAL Kamionka 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

Węglin Północny 
Lublin 

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Lublin 

Fundacja Na Rzecz Seniorów "Bonum Vitae" Lublin 

Z 51 organizacji, 6(12%) zajmuje się seniorami 

Na temat 2 brak danych 

 

Spośród 6 zajmujących się seniorami: 

 Dla 1 seniorzy nie są jedynym obiorcą działań 

 3 zrzesza seniorów 

 6 działa na rzecz 



                                                  
 

 

 
 

 6 współpracuje z JST 

 6 współpracuje z NGO 

 4 zajmuje się integracją 

 5 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 2 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 5 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 4 zajmuje się sportem/ruchem 

 5 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne: 

 2 prowadzą Klub Seniora (świetlicę) 

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa – 
województwo warmińsko-mazurskie 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych “Razem” 
Olsztynek 

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego 

Wieku” Szczytno 
Szczytno 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego III 

Wieku w Iławie 
Iława 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu Morąg 

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Olsztynie 
Olsztyn 

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Elbląg 



                                                  
 

 

 
 

Niepełnosprawnych w Elblągu 

Caritas Diecezji Ełckiej Ełk 

Łańcuch Wzajemności  Krekole 

Stowarzyszenie Integracyjne "Razem" w 

Elblągu 
Elbląg 

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno - 

Hospicyjnej i Długotrwale 

Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w 

Braniewie 

Braniewo 

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy 

Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus" w 

Elblągu 

Elbląg 

Fundacja "Laurentius"  Olsztyn 

Stowarzyszenie "PASARGA" Wilczęta 

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności 

Lokalnej w Orzyszu 
Orzysz 

Stowarzyszenie "Trzy Pokolenia" w Szczytnie Szczytno 

Z 48 organizacji, 15(31%) zajmuje się seniorami 

Na temat 1 brak danych 

 

Spośród 15 zajmujących się seniorami: 

 Dla 5 seniorzy są jedynym obiorcą działań 

 7 zrzesza seniorów 

 15 działa na rzecz 

 15 współpracuje z JST 



                                                  
 

 

 
 

 13 współpracuje z NGO 

 13 zajmuje się integracją 

 11 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 7 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 12 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 5 zajmuje się sportem/ruchem 

 12 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne: 

 Prowadzenie Domu Seniora 

 Prowadzenie Integracyjnego Klubu Seniora 

 Prowadzenie UTW 

 Prowadzeni ŚDS 

 Prowadzenie Domu Opieki i DPS 

 Wydawanie gazety dla seniorów 

 

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA– województwo mazowieckie 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Krajowe Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów, Kolejarzy, Drogowców i 

Transportowców  

Warszawa  

Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów  Warszawa  

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.  Warka 

Stowarzyszenie AXA  Tłuszcz  

Fundacja ROZWÓJ AKTYWNOŚĆ Radom  



                                                  
 

 

 
 

SPOŁECZNOŚĆ  

Fundacja Teraz Twój Ruch Warszawa 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - 

"Równiny Wołomińskiej" 
Tłuszcz 

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno 

Krajoznawczego w Żyrardowie 
Żyrardów 

Z 51 organizacji, 8(16%) zajmuje się seniorami 

Na temat 1 brak danych 

 

Spośród 8 zajmujących się seniorami: 

 dla żadnej seniorzy nie są jedynym obiorcą działań 

 1 zrzesza seniorów 

 8 działa na rzecz 

 8 współpracuje z JST 

 7 współpracuje z NGO 

 6 zajmuje się integracją 

 4 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 3 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 3 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 5 zajmuje się sportem/ruchem 

 6 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne: 

 1 Udziela wsparcia organizacjom, które działają na rzecz seniorów 

 



                                                  
 

 

 
 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych– województwo dolnoślaśkie 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Dzierżoniów 

Fundacja Wspierania Seniorów MELA im. 

Melanii Dobiega 
Wałbrzych 

Fundacja „Opieka i Troska” Wrocław 

Fundacja Aktywny Senior Wrocław 

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych Głogów 

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Feniks” w Wabrzychu 
Wałbrzych 

Fundacja Rozwoju Społecznego Agrafka Wrocław 

Koło Ligi Kobiet Polskich Świdnica 

Rada Stowarzyszeń Osób Chorych, 

Niepełnosprawnych i Seniorów 
Zgorzelec 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych 
Wrocław 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, 

Chorych i Niepełnosprawnych „Kolory 

nadziei” 

Wrocław 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i 

Starszych „Aktywni” w Jemielnie 
Jemielno 

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne 

„Faktor” 
Janowice Wielkie 

Towarzystwo Edukacji Otwartej Wrocław 



                                                  
 

 

 
 

Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO 

LEGNICA 
Legnica 

Ze 172 organizacji, 19(11%) zajmuje się seniorami 

Na temat 6 brak danych 

 

Spośród 15 zajmujących się seniorami: 

 3 seniorzy są jedynym obiorcą działań 

 5 zrzesza seniorów 

 15 działa na rzecz 

 13 współpracuje z JST 

 14 współpracuje z NGO 

 13 zajmuje się integracja 

 12 zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 3 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 5 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 10 zajmuje się sportem/ruchem 

 12 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 

Inne: 

Organizacja wolontariatu 

 Zrzesza organizacje zajmujące się działaniem na rzecz seniorów, koordynuje ich działania 

oraz podejmuje własne 

 

 3 prowadzą ŚDS 

 1 prowadzi biuro porad prawnych 



                                                  
 

 

 
 

 1 prowadzi UTW (samemu nie będąc UTW) 

 2 prowadzą świetlicę 

 

Federacja Polskich Banków Żywności 
Nazwa organizacji Miejscowość 

Bank Żywności w Częstochowie Częstochowa 

Bank Żywności w Słupsku Słupsk 

 

Ze 29 organizacji, 2(7%) zajmuje się seniorami 

 

Spośród 2 zajmujących się seniorami: 

 dla żadnej seniorzy nie są jedynym obiorcą działań 

 żadna nie zrzesza seniorów 

 2 działa na rzecz  

 2 współpracuje z JST 

 2 współpracuje z NGO 

 1 zajmuje się integracją 

 żadna nie zajmuje się aktywizacją/edukacją 

 2 zajmuje się kwestiami socjalnymi 

 1 zajmuje się kwestiami zdrowotnymi 

 żadna nie zajmuje się sportem/ruchem 

 2 zajmuje się działaniami kulturalnymi/animacyjnymi 

 



                                                  
 

 

 
 

Podsumowanie 
Ponieważ synteza nie ma charakteru socjologicznej analizy danych ilościowych, to w ramach 
podsumowania zaprezentowanych zostanie tylko kilka informacji i spostrzeżeń, które mogą 
ułatwić dalszą samodzielną pracę nad zestawieniami. 

 Biorąc pod uwagę wszystkie organizacje członkowskie WRZOS, stwierdzić można, że ok. 
12% zaangażowanych się w działania senioralne. 

 Spośród organizacji członkowskich najwięcej zajmujących się seniorami działa na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród nich współczynnik 
zaangażowania wynosi około 31% 

 Oprócz FOS-y, wyróżnia się jeszcze województwo zachodniopomorskie z 
zaangażowaniem na poziomie około 24% 

 Wśród pozostałych związków standardem jest zaangażowanie na poziomie kilku-
kilkunastu procent. 

 Zwraca uwagę, że zdecydowana większość organizacji senioralnych współpracuje 
innymi NGO, a także z jednostkami samorządu terytorialnego. 

 Wyraźnie widać również, że w mniejszości znajdują się organizacje będące aktywne 
tylko w jednym obszarze działań. Zdecydowana większość działa co najmniej w kilku na 
raz, łącząc np. ofertę sportową z kulturalną itd. 

 Wśród organizacji w mniejszości są te, które oferują seniorom możliwość zrzeszenia. 
Większość ogranicza się do działania na rzecz. 

 W mniejszości są organizacje, dla których seniorzy są jedyną grupą odbiorców działań. 
Znaczna część organizacji buduje swoją ofertę także dla innych grup wiekowych czy 
inaczej scharakteryzowanych interesariuszy. 

 
 

Lista załączników: 
 Załącznik 1: Banki Żywności 
 Załącznik 2: Województwo dolnośląskie, DFOP 
 Załącznik 3: Województwo lubelskie, FLOP 
 Załącznik 4: Województwo lubuskie, ZLOP 
 Załącznik 5: Województwo łódzkie, ROPWŁ 
 Załącznik 6: Województwo małopolskie, KRAFOS 
 Załącznik 7: Województwo mazowieckie, MAZOWIA 
 Załącznik 8: Województwo opolskie, OFOS 
 Załącznik 9: Województwo śląskie, KAFOS 
 Załącznik 10: Województwo warmińsko-mazurskie, FOSA 
 Załącznik 11: Województwo wielkopolskie, WRKZOP 



                                                  
 

 

 
 

 Załącznik 12: Województwo zachodniopomorskie, ZAFOS 
 

 

 


