RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU SENIORÓW W ŻYCIU
PUBLICZNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Województwo:
Liczba mieszkańców
w tym osób starszych:
w tym kobiet

pomorskie
2 240,3 tys.
410,3 tys (18,3%)
1 152,2 tys.(51,4%)

Zródło :dane WUS na dzień 31.12.2010r.

Charakterystyka
społeczno-gospodarcza
województwa
pomorskiego, z uwzględnieniem środowisk osób starszych
Województwo pomorskie, wraz z 15 innymi, powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy
administracyjnej. W skład Pomorskiego weszło dawne województwo gdańskie oraz część
słupskiego (druga część przeszła do zachodniopomorskiego), elbląskiego (pozostałe
terytorium w warmińsko-mazurskim) i bydgoskiego (obecnie kujawsko pomorskie).
►Powierzchnia:18 310 km kw. (5,9 proc. powierzchni Polski)► Powierzchnia użytków
rolnych: 772,3 tys. ha ► Powierzchnia gruntów leśnych: 679,1 tys. ha ► Długość granic:
948 km (granice lądowe: 702 km ,granice morskie: 246 km (bez Półwyspu Helskiego)
,granica z Rosją: 1 km ► Liczba ludności: 2 240,3 tys,► Średnia gęstość zaludnienia: 122
osoby na km kw.► Przyrost naturalny: 3,5 ► Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto: 3320 zł.1
Województwo pomorskie administracyjnie dzieli się na 16 powiatów oraz cztery miasta na
prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot. Powiaty są kolei są podzielone na
mniejsze jednostki – gminy: miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Jest ich 119.
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Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010
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Wg diagnozy sytuacji w województwie zawartej w „Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020”,Pomorskie jest średnią pod względem wielkości i siły gospodarką o
relatywnie stabilnej pozycji w stosunku do innych polskich regionów. Województwo cechuje
otwartość powiązań gospodarczych, o czym świadczy m.in. wysoka wartość eksportu w
relacji do PKB i znaczący udział produktów wysokich technologii w eksporcie. Pomorskie
jest tym samym ponadprzeciętnie wrażliwe na oddziaływania szoków zewnętrznych.
Pomorskie cechuje wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców wyrażona m.in. dużą liczbą
MŚP na tysiąc osób

oraz znacznymi nakładami inwestycyjnymi, w tym w sektorze

przedsiębiorstw, tworzącymi się strukturami klastrowymi, także wysokimi na tle kraju
nakładami przypadającymi na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe prowadzące działalność
innowacyjną. Do branż szczególnie rozwiniętych w województwie zalicza się m.in. związane
z morzem, petrochemiczną, elektromaszynową, drzewno-meblarską, spożywczą oraz
turystykę. Nadmorskie położenie stwarza dla regionu szereg szans związanych z
gospodarczym wykorzystaniem zasobów morza, a także współpracą w Regionie Bałtyckim w
ramach powiązań gospodarczych, administracyjnych, kulturowych czy infrastrukturalnych.
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Pomorskie charakteryzuje się unikatowym środowiskiem i walorami krajobrazowymi oraz
różnorodnością kulturową, wynikającą z tożsamości regionalnej i lokalnej czerpiącej z
dziedzictwa Kaszub, Kociewia, Powiśla, Żuław i innych części regionu oraz tradycji
morskich i historycznych, w tym solidarnościowych. Dziedzictwo kulturowe coraz częściej
traktowane jest jako istotny czynnik rozwoju lokalnego (sposób na aktywizację gospodarczą,
tworzenie nowych miejsc pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku danego
obszaru).Region posiada także bogatą ofertę turystyczną oraz jedną z największych w kraju
baz noclegowych, koncentrującą się głównie w pasie nadmorskim. Województwo oferuje
również szerokie możliwości uczestnictwa w kulturze. Województwo znajduje się w
czołówce polskich regionów pod względem poziomu, warunków i jakości życia. Istnieją
jednak wyraźne i niekorzystne zróżnicowania przestrzenne w zakresie poziomu rozwoju
społeczno- gospodarczego, zwłaszcza między dynamicznie i wszechstronnie rozwijającym się
Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, a obszarami najbardziej od niego odległymi.
Istotną barierą rozwojową regionu jest utrzymujący się niedostateczny poziom zatrudnienia
mieszkańców. Przekłada się to na znaczną populację biernych zawodowo i wysoki poziom
bezrobocia, w tym strukturalnego (zwłaszcza w powiatach nowodworskim, człuchowskim i
sztumskim) oraz wciąż wyższy niż średnio w kraju odsetek osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej (głównie w powiatach wzdłuż granic województwa). Nakłada się na to
malejąca liczba osób wchodzących na rynek pracy (do 2020 r. liczba osób w wieku
produkcyjnym zmniejszy się o ok. 90 tys.), co może doprowadzić do deficytu zasobów pracy
w niektórych branżach.
Województwo pomorskie zamieszkuje

(stan wg danych WUS w dniu 31 XII 2010 r.)

2 240,3 tys. tys. osób , co stanowi 5,9 proc. ludności kraju. Ludność jest dość zróżnicowana
pod względem etnicznym. Najliczniejszą mniejszość narodową stanowią Ukraińcy ,drugą co
do wielkości grupą byli Niemcy: odpowiednio 2319 i 6169 osób. Ponadto w województwie
żyją Tatarzy Rosjanie, Romowie, Białorusini i Grecy. Znaczącą grupą etniczną są Kaszubi. W
czasie spisu powszechnego w 2011 r. tożsamość kaszubską zadeklarowało 228 tys. osób.
Demograficznie województwo pomorskie jest województwem stosunkowo młodym, chociaż
proces starzenia się postępuje dynamicznie. Wg danych WUS na dzień 31 .12.2010 liczba
osób , które przekroczyły 60 rok wynosiła 410,3 tys. (18,3%). Wg danych WUS za 2010 r. w
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podregionie trójmiejskim (Gdańsk, Sopot, Gdynia) mieszka ok.102 tys. osób w wieku ponad
60 lat, co stanowi 26% ogółu ludności (z tej grupy 29,33 % jest w wieku 60 -64 lata, a ponad
60 % stanowią kobiety). W tym: w Gdańsku zamieszkuje ponad 61 tys.osób w wieku ponad
60 (25,48 %) w Gdyni - prawie 33800 osób w wieku ponad 60 lat ( 26,04 % ), a w
najstarszym Sopocie – ok. 6830 osób w wieku ponad 60 lat (33,17% % ogółu ludności).
W stosunku do innych regionów, Pomorskie wyróżnia się wysokim przyrostem naturalnym
(głównie w gminach położonych na Kaszubach) i dodatnim saldem migracji. Mieszkańcy
województwa są też relatywnie młodsi niż średnio w kraju, co ma duże znaczenie dla rynku
pracy. Prognozuje sie, że udział województwa w liczbie ludności Polski w 2020 r. wyniesie
ok. 6%, a liczba mieszkańców wzrośnie o blisko 50 tys.w porównaniu z 2010 r., podczas gdy
w całym kraju ludzi będzie ubywać.
Proces starzenia się ludności przebiega w województwie pomorskim mniej dynamicznie niż w
całym kraju, co nie zmienia faktu, że i tutaj postępują i są prognozowane zmiany w strukturze
wieku ludności oraz wzrost liczebności populacji w wieku 60 lat i więcej. Na przykład,
prognozuje się, że liczebność tej grupy wieku w województwie pomorskim wyniesie w 2015
r. 484,4 tys., zaś w 2035 – 636,1 tys. Zmianom będą ulegały także proporcje między osobami
w trzecim i w czwartym wieku. Na przykład, w 2020 r. osoby w wieku 75 i lat i więcej będą
stanowiły 26% populacji 60+, a w roku 2035 – aż 42%.
Liczba osób w wieku 60 lat i więcej w woj. pomorskim w latach 2015 – 2035 (prognoza 2011-2035) – w tys.

lata

60 lat i więcej

60-74 lata

75 lat i więcej

2015

484,4

345,2

139,2

2020

546,6

406,0

140,6

2025

577,1

396,4

180,7

2030

598,0

368,9

229,1

2035

636,1

372,1

264,0

Źródło: www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm (10.10.2012);
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Wykres 1. Odsetek osób w wieku 75 lat i więcej w populacji 60 lat i więcej w latach 2015-2035 – województwo
pomorskie

Źródło: www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm (10.10.2012);

Prognoza ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym do 2035 r. , opracowana przez
GUS zakłada, że w woj.pomorskim liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety po
60 r.ż.,mężczyźni po 65 r.ż,) w latach najbliższych będzie gwałtownie wzrastać. W roku
2015 osiągnie liczbę 412,7 tys.osób (w tym 282 tys kobiet , które osiągną wiek
nieprodukcyjny wcześniej niz mężczyźni) , w 2020 - 476,5 tys.osób (w tym 316,3 tys.
kobiet), w 2025 - 517,2 tys.osób (w tym 332,9 tys. kobiet ),w 2030 - 538,5 tys.osób (w tym
343,7 tys. kobiet ), w 2035 - 564,7 tys.osób (w tym 363,2 tys. kobiet ). Przy prognozowanym
niewielkim wzroście liczby ogółu ludności w 2035 r. osoby w wieku poprodukcyjnym
stanowiłyby ok.25% mieszkańców województwa.(źródło: „Prognoza ludności na lata 20082035”, GUS Warszawa 2009).
Ta tendencja dotyczy zarówno miast, jak i wsi. W nadchodzących latach

będzie ona

wykazywać dużą dynamikę. Będzie to skutek wkraczania w wiek poprodukcyjny licznych
roczników wyżu demograficznego z lat 50., a także stałego wydłużania przeciętnego trwania
życia mieszkańców województwa pomorskiego. Wobec szybko rosnącej liczby ludzi w wieku
poprodukcyjnym poważnym problemem społecznym stała się

konieczność lepszego

wykorzystania wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia życiowego osób w starszym wieku,
cieszących się niejednokrotnie dobrym zdrowiem i chęcią do aktywnego działania. Jest
truizmem ,że włączanie osób starszych do czynnego życia społecznego i zawodowego, daje
im poczucie przydatności i zadowolenie z życia oraz korzystnie wpływa na stan psychiczny i
fizyczny. Jednak zintegrowanych działań w tym celu w województwie nie widać.
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W trakcie badania systemu polityki społecznej wobec osób starszych zamieszkałych na
terenie województwa pomorskiego zrealizowanego w 2011 r. przez Regionalny Ośrodek
Polityki

Społecznej

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Pomorskiego

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w analizie wykorzystane zostały następujące granice
starości: 60 lat jako wiek rozpoczynający całą fazę starości oraz otwierający subfazy tzw.
trzeciego wieku; 75 lat jako granica tzw. czwartego wieku (np. po jej przekroczeniu
przysługuje dodatek pielęgnacyjny). W niektórych zestawieniach czwarty wiek został
podzielony na dwie subfazy od 75 do 84 lat oraz 85 lat i więcej (wiek sędziwy). Wg raportu z
tych badań

w 2011 r. na terenie województwa pomorskiego (według danych

prognostycznych) mieszkało 423,8 tys. osób wieku 60 lat i więcej. W tej zbiorowości ponad
28 tys. – to osoby w wieku sędziwym (85 lat i więcej), z reguły wymagające systematycznego
wsparcia ze strony rodzin i różnorodnych instytucji. W populacji w wieku 60 lat i więcej 74%
stanowili mieszkańcy miast, a 26% mieszkańcy wsi.
Ludność w wieku 60 lat i więcej w woj. pomorskim w 2011 r. według grup wieku i miejsca zamieszkania
(prognoza 2011-2035)

2011 r.

60-74 lata

75-84 lata

85 lat i więcej

Ogółem

293 862

101 569

28 329

Miasto

218 479

75 109

21 257

Wieś

75 383

26 460

7 072

Źródło: www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm (10.10.2012);
opracowanie własne autorów raportu

Powiaty województwa pomorskiego różnią się między sobą pod względem liczby i struktury
ludności. Także liczebność populacji ludzi starych jest różna w poszczególnych jednostkach
administracyjnych.. Procentowy udział osób w wieku 60 lat i więcej najwyższy był
w Sopocie. Także pozostałe duże miasta Pomorza – Gdańsk, Gdynia i Słupsk –
charakteryzowała wysoka stopa starości. Najmłodsze demograficznie powiaty w 2011 r. to:
kartuski i gdański.
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. Stopa starości (odsetek osób wieku 60 lat i więcej) w 2011 r. według powiatów

odsetek 60+
13.9 - 15.6 (3)
15.6 - 17 (6)
17 - 19.6 (7)
22 - 24.7 (3)
29.5 - 29.5 (1)

Źródło: www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm (10.10.2012);
opracowanie własne autorów raportu

Tabela 1. Odsetek osób w wieku 60-74 lata i 75 lat i więcej w populacji według powiatów w latach 2011, 2020,
2035 (prognoza 2011-2035)

2011
powiat

60-74 lata

2020

75 lat+

60-74 lata

2035

75 lat+

60-74 lata

75 lat+

woj. pomorskie

13,1%

5,8%

17,8%

6,2%

16,4%

11,7%

gdański

10,7%

4,0%

14,9%

4,1%

15,3%

8,5%

kartuski

9,6%

4,3%

13,6%

4,3%

15,3%

8,3%

nowodworski

11,8%

5,6%

18,7%

5,6%

18,1%

12,6%

pucki

11,2%

4,3%

15,7%

4,9%

16,4%

9,7%

wejherowski

11,0%

4,4%

15,1%

4,7%

15,0%

9,2%

bytowski

11,5%

4,7%

17,5%

5,1%

17,6%

11,7%

chojnicki

12,0%

5,3%

16,7%

5,6%

16,3%

11,0%

człuchowski

12,1%

5,0%

18,9%

5,4%

17,7%

12,9%

lęborski

12,3%

5,1%

18,6%

5,4%

16,5%

12,3%

słupski

11,6%

4,8%

18,8%

5,0%

17,6%

12,1%

m. Słupsk

15,4%

6,6%

21,2%

7,6%

17,3%

15,4%
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kościerski

11,4%

4,9%

15,9%

5,2%

16,1%

10,1%

kwidzyński

11,3%

4,7%

17,3%

5,0%

16,4%

11,3%

malborski

12,7%

5,9%

19,0%

6,1%

16,9%

12,6%

starogardzki

11,9%

5,1%

16,8%

5,6%

17,1%

11,2%

sztumski

11,2%

4,8%

18,0%

5,0%

17,2%

11,9%

tczewski

12,6%

5,2%

17,3%

5,9%

16,2%

11,7%

m. Gdańsk

15,7%

7,4%

19,5%

7,9%

16,5%

13,3%

m. Gdynia

16,2%

7,6%

19,9%

8,3%

17,0%

14,0%

m. Sopot

18,8%

10,7%

23,2%

10,7%

19,5%

17,2%

Źródło: www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm (10.10.2012);
opracowanie własne autorów raportu

Sytuacja osób starszych w województwie pomorskim,

w świetle
badań przeprowadzonych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego
Autorzy raportu z badań systemu polityki społecznej prowadzonej wobec osób starszych
zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego przeprowadzonych w ramach projektu
„Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie
pomorskim” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego formułują następujące wnioski :


Biorąc pod uwagę czynniki wywołujące proces starzenia się ludności, bieżącą sytuację
województwa pomorskiego uznać należy za korzystną, na tle trudnej sytuacji demograficznej
kraju. Lepsza od przeciętnej jest bowiem sytuacja w sferze rozrodczości, w sferze umieralności i
pod względem migracji.



Województwo pomorskie ma ludność młodszą demograficznie, niż przeciętnie populacja Polski.
Niższy niż w województwie pomorskim, lub taki sam, odsetek osób w wieku poprodukcyjnym
odnotowano w 2011 r. tylko w trzech województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim oraz
wielkopolskim.



Proces starzenia się ludności przebiega w województwie pomorskim mniej dynamicznie niż w
całym kraju, co nie zmienia faktu, że i tutaj postępują i są prognozowane zmiany w strukturze
wieku ludności. Przybędzie osób w wieku 60 lat i więcej, w tym znaczący będzie przyrost osób w
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czwartym wieku. Na przykład, do 2035 r. w porównaniu z 2015 r. blisko dwukrotnie wzrośnie w
województwie liczba osób w wieku 75 lat i więcej.


Z analizy zróżnicowania przestrzennego wewnątrz województwa (na poziomie powiatów)
wynika, że odsetek ludzi starych (60+) jest bardzo zróżnicowany. Procentowy udział osób w
wieku 60 lat i więcej najwyższy był w Sopocie. Także pozostałe duże miasta Pomorza – Gdańsk,
Gdynia i Słupsk – charakteryzowała wysoka stopa starości. Najmłodsze demograficznie powiaty
w 2011 r. to: kartuski i gdański. Analiza danych dla dwóch subpopulacji: 60-74 lata (trzeci wiek)
oraz 75 lat i więcej (czwarty wiek) prowadzi do wniosku, że najwyższym odsetkiem osób w
trzecim wieku charakteryzowały się: Sopot, Gdynia, Gdańsk i Słupsk, zaś najniższym powiat
kartuski. W przypadku osób w czwartym wieku, ich procentowy udział był najwyższy także
w czterech największych miastach województwa, a zatem występowało w nich zjawisko tzw.
podwójnego starzenia się ludności. Warto ponadto zwrócić uwagę na powiaty, w których udział
osób w czwartym wieku wyraźnie przekraczał 5% populacji: nowodworski, chojnicki, malborski.



Według prognozy, do 2035 roku odsetek ludzi starych zwiększy we wszystkich powiatach
województwa pomorskiego. W przypadku osób w trzecim wieku ma wahać się między 15,0%
(powiat wejherowski) a 19.5% (Sopot). Wzrośnie także udział w populacji osób w czwartym
wieku. W 2035 r. jego wartość ma wynosić od 8,3% (powiat kartuski) do 17,2% (Sopot). Z
prognozy wynika, że poszczególne subregiony województwa pomorskiego będą starzały się w
zróżnicowanym tempie. Na przykład, najstarszy demograficznie pozostanie Sopot, relatywnie
młody ma pozostać powiat kartuski, a do czołówki najstarszych powiatów dołączy – obecnie
stosunkowo młody demograficznie – powiat nowodworski.



Stopa starości (odsetek 60+ w populacji) dla całego województwa pomorskiego ma wzrosnąć z
18,9% w 2011 r. do 28,1% w 2035 roku. Podobnie jak obecnie, także w przyszłości miasta będą
starsze demograficznie niż wieś.



Do interesujących wniosków prowadzi analiza różnic między potencjałem pielęgnacyjnym na
terenach miejskich i wiejskich. W 2011 r. wartość tego wskaźnika w części powiatów była
wyższa w miastach, a w części była wyższa na wsi. Natomiast w 2035 r. we wszystkich
powiatach współczynnik potencjału pielęgnacyjnego będzie istotnie niższy na terenach miejskich
niż na obszarach wiejskich. Wynika stąd, że nawet poza dużymi miastami skutki starzenia się
ludności będą bardziej odczuwalne na terenach miejskich niż na wsi.



Osoby starsze mieszkające na terenie województwa pomorskiego, podobnie jak w skali
kraju, uzyskują stabilne dochody z systemu zabezpieczenia społecznego, które stanowią
podstawę

ich

bezpieczeństwa

socjalnego.

Wysokość

świadczeń

społecznych
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wypłacanych mieszkańcom województwa nie odbiega w istotny sposób o przeciętnego
krajowego poziomu.


Osoby starsze nie tylko dysponują stałym, regularnie wypłacanym dochodem, ale ze
względu na fakt posiadania przez niemal wszystkie osoby starsze własnego źródła
utrzymania, wysokość świadczeń emerytalnych i małą liczbę osób w gospodarstwach
domowych, seniorzy nie należą do zbiorowości szczególnie mocno narażonych na
ubóstwo. Przyjmując, że – tak jak w skali całego kraju – 4% osób po 65 roku życia
mieszka w skrajnie ubogich gospodarstwach, liczbę takich osób w województwie
pomorskim dla roku 2011 r. oszacować można na około 11 tys. W wyliczeniach
będących podstawą podanego szacunku przyjęto, iż granica ubóstwa skrajnego dla
gospodarstwa jednoosobowego wynosiła 495 zł, a ustawowa granica ubóstwa była od
niej nieco niższa i wynosiła 477 zł.2 Oznacza to, że warunki uzyskania pomocy z powodu
biedy spełniało ponad 11 tys. osób w wieku 65 lat i więcej.

W raporcie są zawarte rekomendacje dla polityki społecznej wobec osób starszych
prowadzonej w regionie.


Niezbędne jest rozwijanie usług opiekuńczych adresowanych do osób niesamodzielnych
ze starszych grup wieku. Przyjmując, na podstawie zaprezentowanych wyżej danych,
założenie, że osoby niepełnosprawne biologicznie stanowią ok. 25% populacji mężczyzn
w wieku 70 lat i więcej oraz ok.30% kobiet w tej grupie wieku, liczbę osób po 70 roku
życia wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oszacować
można na blisko 57 tys.3 Część z tych osób potrzebuje usług opiekuńczych świadczonych
przez osoby spoza rodziny w ich prywatnych mieszkaniach, część potrzebuje opieki
zakładowej, a część – jak się wydaje, zdecydowana większość – uzyskuje wsparcie ze
strony rodziny. Rolą władz publicznych jest zorganizowanie usług dla dwóch pierwszych
grup osób oraz stworzenie systemu wsparcia dla rodzin otaczających opieką swoich
seniorów. W 2011 r. z usług opiekuńczych organizowanych w ramach systemu pomocy
społecznej skorzystało 5,5 tys. osób (w różnym wieku).4 W związku ze stwierdzonym w
populacji ogólnopolskim relatywnie większym ryzykiem wystąpienia otępienia wśród
starszych mieszkańców wsi, należałoby rozważyć położenie większego nacisku na usługi
specjalistyczne w tym środowisku.

2
3
4

Ubóstwo w Polsce… dz.cyt., s. 2
Wyliczenia dla liczebności populacji 70+ w 2011 r.
Sprawozdanie MPiPS-03_2011
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W województwie pomorskim, podobnie jak w całym kraju, potrzebny jest rozwój opieki
geriatrycznej. Podstawą tego rozwoju powinien być Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,
który dysponuje kadrą nauczycieli akademickich przygotowanych do kształcenia
geriatrów. Upowszechnienie opieki geriatrycznej na terenie województwa uznać należy
za

niewystarczające.

Z

analizy

informacji

zgromadzonych

na

portalu

www.sluzbazdrowia.pl wynika, że poradnie lub gabinety geriatryczne (bez uwzględnienia
zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i zespołów
długoterminowej opieki domowej) znajdują się tylko w następujących miejscowościach:
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Starogard Gdański i Kwidzyn. Według danych z grudnia
2010 r. na terenie województwa było 5 łóżek geriatrycznych w szpitalach oraz 15 lekarzy
geriatrów (nie wiadomo, jak wiele osób faktycznie pracowało jako geriatrzy, a jaką część
stanowili lekarze nieleczący w ramach tej specjalizacji; choć można się spodziewać, że
tylko połowa lekarzy tej specjalności faktycznie praktykuje).5


Bardzo potrzebne jest upowszechnienie w zakładach opieki zdrowotnej województwa
pomorskiego stosowania procedury całościowej oceny geriatrycznej oraz szkolenie
lekarzy różnych specjalności mające na celu zwiększenia dbałości o zdrowie
funkcjonalne starszych pacjentów, bez ograniczania do leczenia poszczególnych
schorzeń.



Realizacja na poziomie województwa priorytetu 12. z Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 sierpnia 2009 r.: Poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad
pacjentem w wieku podeszłym.



Wysoki poziom zagrożenia starszej populacji przewlekłymi schorzeniami układu
krążenia i układu kostno-mięśniowego potraktować należy, jako przesłankę do rozwijania
usług rehabilitacyjnych dla osób starszych.



W polityce promocji zdrowia w populacji seniorów zwrócić należy uwagę na
zapobieganie niepełnosprawności w starszym wieku, problem nadwagi i otyłości oraz
uzależnień. Wyniki badań dowodzą, że adresatami działań promujących życie bez
używek powinni być nie tylko młodzi, ale także osoby starsze.

5

Dane przekazane przez Konsultanta wojewódzkiego ds. geriatrii dla województwa śląskiego – dr. Jarosława
Derejczyka.
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Seniorzy w wymiarze wojewódzkim
Miejsce seniorów w zapisach wojewódzkich strategii, dokumentów planistycznych

„Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020” zauważa wzrost liczby seniorów i
narastające tendencje demograficzne. Zdaniem jej autorów, należy oczekiwać, że zmiany
struktury wiekowej ludności przyczynią się m.in. do wzrostu popytu na usługi zdrowotne i
opiekuńcze. Z uwagi na ponadprzeciętną atrakcyjności rozwiniętą infrastrukturę turystyczną
regionu, można się spodziewać, że usługi dla osób starszych (element tzw. srebrnej
gospodarki), w tym związane ze spędzaniem czasu wolnego będą stanowić coraz istotniejszy
segment działalności gospodarczej, wzmacniający głównie lokalną przedsiębiorczość.
”Strategia” wskazuje na konieczność poprawy opieki zdrowotnej oraz usług zdrowotnych dla
osób starszych (uzdrowiskowe i rehabilitacyjne),jednak problemy seniorów nie znajdują
odzwierciedlenia w celach operacyjnych. Seniorzy nie mają też własnego miejsca w innych
dokumentach planistycznych. W polityce społecznej są zauważani jako potencjalni klienci
pomocy społecznej oraz pensjonariusze domów opieki. Zagadnienia geriatryczne nie znalazły
się w programie „Zdrowie dla Pomorzan”. W 2011 r.

Regionalny Ośrodek Polityki

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zrealizował badanie
systemu polityki społecznej wobec osób starszych zamieszkałych na terenie województwa
pomorskiego w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników
pomocy społecznej w województwie pomorskim” , współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013. Jego celem była ocena systemu polityki społecznej wobec osób starszych
zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego. W raporcie stwierdza się, że
„Problematyka osób starszych jest zauważana przez organy samorządu terytorialnego, co ma
wyraz w podejmowaniu tej tematyki w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów
społecznych. W przypadku tego typu dokumentów starość i osoby starsze są wspólnie
omawiane z problemem niepełnosprawności i osobami niepełnosprawnymi, co wskazuje na
postrzeganie osób starszych w kontekście ich problemów zdrowotnych i płynących z tego
konsekwencji. Jednocześnie problematyka osób starszych nie zawsze jest poruszana w celach,
które w strategiach są wyznaczane.
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Mniej jednostronne podejście do problemu starzenia się społeczeństwa jest widoczne w
programach współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, gdzie dofinansowane
projekty i programy skierowane do osób starszych również dotyczyły tematyki zdrowotnej –
jednak rozumianej znacznie szerzej: głównie realizowane były działania sprzyjające dobremu
zdrowiu czy aktywnego stylu życia. Jako obszar wymagający większego wsparcie ze strony
samorządu należy wskazać inicjatywy kulturalne, które mogą być realizowane przez
Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora.” W ramach badania przeanalizowano
dokumenty strategiczne i programy, aby określić, na ile problem starzenia się społeczeństwa
jest uwzględniany przez samorządy w prowadzonej polityce społecznej, a także
zdiagnozować, jakie dotychczas działania na rzecz osób starszych zostały zrealizowane.
Wśród analizowanych strategii nie było takiej, w której całkowicie nie poruszano tematyki
starzenia się społeczeństwa. Stwierdzono, że w ważnych, pierwszoplanowych celach pojęcie
osoby starszej bądź procesu starzenia się pojawia się w w połowie strategii (52%).
Najbardziej akcentowana była ta problematyka najlepiej w powiatach: m. Sopot, m. Gdynia,
m. Słupsk oraz powiat kwidzyński.
W 2/3 analizowanych dokumentów (tzn. tych, w których cele związane z osobami starszymi
znalazły się wśród celów pierwszego rzędu) w ramach tego samego celu wymieniano
jednocześnie osoby starsze i osoby niepełnosprawne (lub niesamodzielne). Można na tej
podstawie sformułować wniosek, że starsi mieszkańcy zasługują na uwagę części władz
samorządowych przede wszystkim dlatego, że są niepełnosprawni, a starość jest silnie
łączona, a może nawet utożsamiana, z niepełnosprawnością. Pierwszoplanowe (strategiczne,
ogólne) cele związane z osobami starszymi opisywane są w lokalnych strategiach
społecznych przy pomocy następujących najczęściej stosowanych kategorii:
1.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu (marginalizacji, alienacji);

2.

Aktywne (pełne) uczestnictwo w życiu społecznym (aktywizacja);

3.

Zapewnienie godnych warunków życia;

4.

Zapewnienie (kompleksowej) opieki;

5.

Poprawa jakości życia;

6.

Rozwijanie (zintegrowanego) systemu wsparcia;

7.

Integracja seniorów;

8.

Kształtowanie warunków życia i rozwoju;
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9.

Stworzenie warunków sprzyjających samodzielności i samowystarczalności

(utrzymanie w środowisku zamieszkania).
Podczas badania analizowano również programy realizowane na rzecz osób starszych w
ramach Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Analizowane programy działań na rzecz osób starszych były dofinansowane na relatywnie
niewysokim poziomie. Jeżeli pominąć program adresowany do osób bezdomnych (kwota
dofinansowania – ponad 204 tys. zł), kwota dofinansowania wahała się między 29 tys. zł a 1
tys. zł. 1/3 spośród programów seniorskich realizowana była w Gdyni, ok. 1/4 – w Gdańsku,
po kilka w Kwidzyniu i w Malborku, a pozostałe w innych miejscowościach województwa
pomorskiego. W zdecydowanej większości beneficjentami tych projektów byli wyłącznie
seniorzy. Samorządy najchętniej podejmowały współpracę z trzecim sektorem dotyczącą
szeroko rozumianego obszaru zdrowia (w tym głównie, sprzyjającego zdrowiu, aktywnego
stylu życia). Biorąc pod uwagę dużą liczbę Uniwersytetów Trzeciego Wieku i klubów seniora
na terenie województwa, zaskakuje wyraźnie mniejsza liczba objętych współpracą inicjatyw
edukacyjno-kulturalnych. Zdaniem autorów raportu ,”mając na uwadze generalne cele i
zasady polityki senioralnej, można oczekiwać, że w przyszłości więcej środków będzie
przeznaczanych na projekty międzypokoleniowe (w tym mające na celu wzmocnienie
środowiska lokalnego siłami różnych pokoleń) oraz adresowane do nieformalnych (głównie
rodzinnych) opiekunów osób sędziwych” .
Podsumowując wyniki analizy dokumentów, raport z badań stwierdza: „Nie we wszystkich
lokalnych strategiach społecznych występują cele i działania, które mają związek z sytuacją
osób starszych lub z procesem starzenia się ludności. (...) Bardzo często, gdy mowa o osobach
starszych, dzieje się to wyłącznie w kontekście ich ograniczeń zdrowotnych i
niesamodzielności. Na poziomie szczegółowych zadań, analizowane dokumenty zawierają
wiele konkretnych, a niekiedy także oryginalnych propozycji. Ich generalną słabością jest
natomiast brak wykazania związku między planowanymi działaniami a ich efektami, które
mają być przecież realizacją strategicznych celów (...) Z punktu widzenia zasad i celów
polityki senioralnej za niewystarczające uznać natomiast należy wsparcie dla inicjatyw
międzypokoleniowych oraz związanych ze wsparciem rodzinnych opiekunów osób
sędziwych.
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Doskonalenie procesu tworzenia strategii społecznych na poziomie regionalnym i lokalnym
wymaga:
-tworzenia zbiorów danych, które stanowią odstawę diagnozy;
- szkolenia zespołów opracowujących lokalne strategie, by były one z jednej strony spójne ze
strategiami krajowymi i regionalnymi, a z drugiej strony – dokładnie odpowiadały potrzebom
i możliwościom środowiska lokalnego;
-włączania do planowania społecznego różnych społecznych partnerów władz lokalnych” .

Rada seniorów w województwie pomorskim
Wojewódzka Rada Seniorów nie istnieje i nie zostały podjęte żadne konkretne kroki w
kierunku jej utworzenia. W roku 2012 zaczęły pojawiać się sugestie różnych środowisk
seniorskich, że należałoby taka radę powołać, ale nie przybrało to żadnej formy działań
organizacyjnych.

Aktywność seniorów w województwie
Współpraca środowisk seniorskich w województwie praktycznie nie istnieje. Nie ma sieci,
porozumień organizacji seniorskich. Działania na rzecz środowisk seniorskich są rozproszone.
Próba zmiany tego stanu rzeczy jest rozpoczęty niedawno przez

Regionalne Centrum

Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych projekt Senior Klaster. Projekt
skierowany jest do grupy 60 osób wieku 60 + oraz 100 wolontariuszy w wieku 16 – 30 lat.
Wsparciem zostanie objętych także 20 organizacji pozarządowych .Celem projektu jest:


Integracja środowiska działającego na rzecz seniorów w woj. pomorskim;



Kompleksowe zaspokojenie potrzeb seniorów w woj. pomorskim;



Zwiększenie partycypacji seniorów w życiu publicznym, społecznym i kulturowym;



Promowanie i zachęcanie do zdrowego i aktywnego życia;



Promowanie międzypokoleniowej wymiany doświadczeń

Projekt realizowany jest na terenie całego województwa pomorskiego, przy instytucjonalnym
wsparciu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. W każdym z 6 ośrodków
(Gdańsk, Słupsk, Lębork, Kartuzy, Pruszcz Gdański, Kwidzyn) będą prowadzone działania
mające na celu aktywizację osób starszych, w oparciu o podobną ofertę, obejmująca
szkolenia, doradztwo, wsparcie psychologiczne, wparcie animatora, barterowy bank usług
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społecznych, sfinansowanie najlepszej inicjatywy seniorskie, pomorski informator seniora,
strefę seniora.

Kto w województwie zajmuje się systemowymi działaniami na
rzecz seniorów…
W polityce społecznej seniorzy są zauważani jako potencjalni klienci pomocy społecznej oraz
pensjonariusze domów opieki. W związku z tym zajmują sie nimi głównie centra pomocy
rodzinie, realizując zadania wspierające i opiekuńcze. Pomorski Urząd Wojewódzki –
wydział polityki społecznej – zajmuje się wydawaniem zezwoleń na funkcjonowanie domów
opieki

oraz ich kontrolą. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Urzędzie

Marszałkowskim praktycznie nie funkcjonuje w tym zakresie , nie ma takiego zadania w
swoim zakresie, zajmuje się jednak sprawami kombatantów i środowisk represjonowanych,
które są w zasadzie środowiskami seniorskimi. Nie ma wyspecjalizowanych wojewódzkich
organizacji i instytucji zajmujących się kompleksowo sprawami seniorów. Polski Związek
Emerytów i Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Gdańsku zajmuje się sprawami
socjalnymi dotyczącymi tej grupy. Brakuje placówki medycznej wyspecjalizowanej w
geriatrii. Według danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w

województwie

pomorskim na koniec 2011 r. funkcjonowały 103 placówki stacjonarnej pomocy społecznej
(łącznie z filiami) . Przestrzenny rozkład liczby placówek był mocno zróżnicowany.

Źródło: obliczenia własne autorów raportu na podstawie danych Banku
Danych Lokalnych GUS
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Występowały powiaty, w których funkcjonowała tylko jedna taka placówka (powiaty:
nowodworski, tczewski i miasto Sopot) oraz takie powiaty, w których liczba placówek
osiągała wartość dwucyfrową (powiaty: sztumski, kartuski, miasto Gdańsk). Warto w tym
miejscu wspomnieć również o quasi placówkach opieki nad osobami starszymi, działającymi
pod szyldem gospodarstw agroturystycznych itp. Wprawdzie do tej pory nie oszacowano
globalnej skali zjawiska, lecz według szacunków ROPS Gdańsk jest to około 100 placówek.
Informacje o takich placówkach pojawia się głównie przy okazji odkrycia problemów i
nieprawidłowości związanych z opieką nad osobami starszymi. Jedenaście placówek
stacjonarnej opieki społecznej podlegało samorządowi gmin, trzydzieści trzy placówki
podlegały samorządowi powiatów. Najwięcej placówek stacjonarnej pomocy społecznej w
województwie pomorskim znajdowało się w rękach podmiotów niepublicznych – w 2011 r.
było ich łącznie pięćdziesiąt trzy. Niepubliczne placówki działały przede wszystkim w trzech
powiatach: kartuskim (9 placówek), wejherowskim (9 placówek) oraz mieście Gdańsku (18
placówek). W siedmiu powiatach nie odnotowano żadnej niepublicznej placówki, w
przypadku reszty powiatów ich liczba zawierała się w przedziale od jednej do trzech. Deficyt
niepublicznych placówek widoczny jest szczególnie w południowo-zachodniej części
województwa – powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski. Jedenaście placówek stacjonarnej
opieki społecznej podlegało samorządowi gmin, trzydzieści trzy placówki podlegały
samorządowi powiatów.
Najwięcej placówek stacjonarnej pomocy społecznej w województwie pomorskim
znajdowało się w rękach podmiotów niepublicznych – w 2011 r. było ich łącznie pięćdziesiąt
trzy. Niepubliczne placówki działały przede wszystkim w trzech powiatach: kartuskim (9
placówek), wejherowskim (9 placówek) oraz mieście Gdańsku (18 placówek). W siedmiu
powiatach nie odnotowano żadnej niepublicznej placówki, w przypadku reszty powiatów ich
liczba zawierała się w przedziale od jednej do trzech. Deficyt niepublicznych placówek
widoczny jest szczególnie w południowo-zachodniej części województwa – powiaty:
bytowski, chojnicki, człuchowski. Mieszkańcy placówek stacjonarnej pomocy społecznej w
podeszłym wieku (osoby starsze) stanowiły w 2011 r. blisko jedną piątą ogółu wszystkich
mieszkańców. Była to trzecia co do wielkości grupa mieszkańców ogółem. Bardziej liczne
kategorie stanowiły osoby bezdomne (22,7% ogółu mieszkańców placówek stacjonarnej
pomocy społecznej) oraz osoby chore psychicznie (19,5%). Liczną kategorię mieszkańców
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stacjonarnych

zakładów

pomocy

społecznej

stanowiły

również

osoby

dorosłe

niepełnosprawne intelektualnie (16,1%) oraz osoby przewlekle somatycznie chore (12,6%).
W placówkach stacjonarnej pomocy społecznej w powiatach województwa pomorskiego w
2011 r. dostępnych było 6448 miejsc. Najwięcej miejsc miały do zaoferowania placówki w
powiatach: wejherowskim (653 miejsca), tczewskim (737 miejsc) oraz w mieście Gdańsku
(1165 miejsc). Najmniej miejsc dostępnych było w powiecie sztumskim (68 miejsc), mieście
Sopocie (83 miejsca) oraz powiecie bytowskim (86 miejsc). Łącznie w wszystkich
placówkach stacjonarnej pomocy społecznej w województwie pomorskim mieszkało w 2011
r. 6199 mieszkańców. Najwięcej osób zamieszkiwało placówki w powiatach: wejherowskim
(608 osób), tczewskim (741 osób) oraz w mieście Gdańsku (1058 osób). Najmniej
mieszkańców placówek stacjonarnej pomocy społecznej odnotowano w powiecie sztumskim
(68 osób), mieście Sopocie (78 osób) oraz powiecie bytowskim (81 osób). Wśród
mieszkańców placówek stacjonarnej pomocy społecznej można wyróżnić kategorię osób w
podeszłym wieku

będących pensjonariuszami takich placówek. W siedmiu powiatach

województwa nie odnotowano takich osób (powiaty: Powiat sztumski, bytowski, chojnicki,
człuchowski,

kwidzyński,

malborski

oraz

słupski

ziemski).

Najwięcej

seniorów

zamieszkiwało placówki stacjonarnej pomocy społecznej w powiatach: nowodworskim,
kartuskim, wejherowskim oraz mieście Gdańsk. W województwie pomorskim funkcjonują
łącznie 43 publiczne i niepubliczne Domy Pomocy Społecznej.
Rozmieszczenie przestrzenne DPS jest silnie zróżnicowane – występują powiaty, w których
Domów Pomocy Społecznej jest kilka. Jest również jeden powiat, na terenie którego nie ma
żadnego Domu Pomocy Społecznej (powiat sztumski). Ponad to na terenie województwa
pomorskiego

działa

27

placówek

zapewniających

całodobową

opiekę

osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Brak jest jednak
danych sprawozdawczych z ich funkcjonowania. W województwie pomorskim w 2011 roku
funkcjonowały cztery rodzinne domy pomocy, które oferowały dwadzieścia siedem miejsc. W
pomorskich Domach Pomocy Społecznej według danych Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej mieszka łącznie 1887 osób w wieku 61 lat więcej. Większość mieszkańców to
pensjonariusze ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej (88,9% ogółu mieszkańców).
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Mieszkańcy gminnych DPS stanowią jedenaście procent pensjonariuszy seniorów. Ośrodki
pomocy społecznej działające w regionie pomorskim wspierają seniorów i ich rodziny przede
wszystkim w zakresie działań z zakresu społecznej pracy socjalnej (91,7% ogółu OPS
świadczy takie wsparcie) oraz usług opiekuńczych (89,3%). Dwie trzecie placówek zapewnia
pomoc w uzyskaniu pomocy socjalnej (65,3%), a połowa usługi charakterze gospodarczym –
np. dokonywanie zakupów, porządkowanie mieszkania, załatwianie spraw w instytucjach w
imieniu klienta itp. (50,4%). Co trzecia placówka oferuje osobom starszym dopłaty do
posiłków (37,2%) oraz porady prawne (36,4%). Placówki w województwie pomorskim w
najmniejszym stopniu oferują pomoc dla osób starszych w zakresie prowadzenie zajęć
poprawiających ich sprawność fizyczną (9,1% ogółu placówek), terapii zajęciowej (7,4%)
oraz psychoterapii (3,3%). Niespełna dwa procent badanych oferowało w swojej ofercie
pomocowej poradnictwo i szkolenia dla osób starszych.
Rosnąca populacja osób starszych w województwie pomorskim będzie niewątpliwie
wymagać większego wachlarza ofert pomocowych jakie mogą kierować do niej ośrodki
pomocy społecznej działające w regionie. Prawie wszystkie placówki sprawujące opiekę nad
osobami starszymi oferują wsparcie w postaci terapii zajęciowej i zapewniają swoim
podopiecznym usługi opiekuńcze. Ponad 4/5 placówek oferowało usługi pielęgnacyjne,
rehabilitacyjne,

wsparcie

psychologiczne,

zajęcia

społecznie

aktywizujące

oraz

psychologiczne usługi lecznicze w postaci doraźnych konsultacji lekarskich. Trzy czwarte
placówek zapewniało usługi o charakterze gospodarczym i pracę socjalną. Mniej niż połowa
zapewniała wsparcie dla osób starszych w postaci porad prawnych i psychoterapii. Ocenę
wsparcia opiekuńczego i pielęgnacyjnego kierowanego do osób starszych należy uzupełnić
również o diagnozę liczby dostępnych miejsc w placówkach półotwartych oraz stacjonarnych.
W ponad osiemdziesięciu procent gmin nie ma takich placówek.
Oceniając zakres wsparcia opiekuńczego i pielęgnacyjnego dla osób starszych oferowanego
przez ośrodki pomocy społecznej jest on niezadawalający. Rosnąca populacja osób starszych
w województwie pomorskim będzie niewątpliwie wymagać większego wachlarza ofert
pomocowych jakie mogą kierować do niej ośrodki pomocy społecznej działające w regionie.
W województwie pomorskim, podobnie jak na terenie całego kraju, w ostatnich latach
najbardziej popularną forma aktywizacji edukacyjnej, kulturalnej i społecznej osób starszych
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stały się Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W województwie działa kilkanaście Uniwersytetów
III Wieku. Liczba słuchaczy UTW w relacji do liczby ludności stawia województwo
pomorskie w krajowej czołówce.
Liczba słuchaczy UTW na 100 000 osób
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Źródło: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2012-2013, Załącznik do Uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24
sierpnia 2012, s. 14 (Opracowanie na podstawie danych GUS,
ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Ogólnopolskiego
Porozumienia UTW – dane prowizoryczne)

Podobnie jak w całym kraju, także na terenie województwa pomorskiego UTW nie prowadzą
działalności według jednego, wspólnego dla wszystkich modelu.
1. Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku.Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 1200
Kontakt: ul. Wita Stwosza 58, pokój nr 119, 80-308 Gdańsk, tel. (58) 523 23 54, e-mail:
reklsi@univ.gda.pl Kierunki kształcenia: słuchacze uczęszczać mogą na bloki tematyczne
zajęć, które realizowane są w formie wykładów (np. Astrofizyka, Gdańsk znany i nieznany,
Historia naturalna Polski, Świat i my, Literatura, Ekosystem Bałtyku), liczne warsztaty,
lektoraty języków obcych oraz zajęcia ruchowe. Dostępne są również dodatkowe zajęcia,
takie jak: lektoraty języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język
hiszpański), ABC komputera, historia sztuki, spotkania filmowe, warsztaty plastyczne i
fotograficzne, psychologia konsumenta, gimnastyka umysłu, sposoby radzenia sobie ze
stresem, komunikacja interpersonalna, choreoterapia, relaksacja, Tai Chi, samoobrona,
warsztaty: Poznajemy kultury Azji, warsztaty literackie, zajęcia ruchowe, rehabilitacja,
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gimnastyka

dla mężczyzn, usprawniająca

oraz

Wschodu

.Więcej

informacji

na:

http://www.univ.gda.pl/pl/gutw/
2. Stowarzyszenie Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj kolorowo" .Rok powstania:
2005, liczba słuchaczy: 140 .Kontakt: ul. Grunwaldzka 24, 76-270 Ustka, tel. (59) 814 64 98,
e-mail: biuro.uutw@wp.pl .Kierunki kształcenia: wykłady, seminaria, warsztaty, lektoraty
języków obcych, odczyty, konferencje i spotkania, samokształceniowa działalność kulturalna,
rekreacyjna, krajoznawcza i turystyka, poradnictwo dla osób starszych, działalność
wydawnicza, tworzenie grup samopomocowych oraz działalność terapeutyczna Więcej
informacji na: http://uutw.ustka.pdg.pl/index.php
3. Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku . Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 200
Kontakt: Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, tel. (58) 661 55 38,
e-mail: sekretariat@cas.gdynia.pl Kierunki kształcenia: zajęcia mają formę wykładów i zajęć
warsztatowych
historycznym,

uporządkowane
socjologicznym,

w

blokach
prawnym,

tematycznych:

literackim,

socjologicznym,

językowym,

psychologicznym,

prozdrowotnym, muzycznym, naukowym. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia
z prawa, historia sztuki, symbolika biblijna oraz spotkania z operą. Rekordy bije
zainteresowanie kursami komputerowymi i lektoratami językowymi, w szczególności
językiem angielskim.Więcej informacji na: http://www.cas.gdynia.pl
4. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku.Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 180
.Kontakt: Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk, tel. (59) 845 64
41, e-mail: sutw@o2.pl Kierunki kształcenia: wykłady odbywają się w blokach
tematycznych, m.in.: spotkania z literaturą, nauki biologiczne i ochrony środowiska, nauki o
ziemi, spotkania z historią, etyka oraz tematy ogólne, np. z zakresu medycyny, profilaktyki
zdrowia, psychologii, gospodarki itp. Dodatkowe zajęcia prowadzone są w sekcjach
(biologicznej, historycznej, medycznej, medycyny alternatywnej, brydżowej), realizowane są
również wycieczki, spotkania integracyjne, lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki,
włoski),

gimnastyka

rehabilitacyjna

i

basen.

Więcej

informacji

na:

http://www.sutwslupsk.nazwa.pl/
5. Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku .Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 1100
Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy
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704 Sopot, tel. (58) 551 56 36, e-mail: utw@sopot.pl .Kierunki kształcenia: słuchacze
kształcą się na jednym z następujących kierunków: filologiczno-historycznym, społecznym
(wykłady z filozofii, socjologii i psychologii), prawnym, profilaktyka zdrowia, uczęszczają
również na wykłady otwarte z innych dziedzin nauki, spotkania z przedstawicielami świata
kultury oraz liczne zajęcia warsztatowe. Realizowane są również warsztaty komputerowe,
zajęcia usprawniające i utrzymujące sprawność manualną (warsztaty plastyczne artystyczne), zajęcia z aktywności ruchowej (gimnastyka, samoobrona), warsztaty turystyczne
(wycieczki piesze i autokarowe, wykłady z zakresu turystyki), a także choreoterapeutyczne
(terapia tańcem). Słuchacze poznają również historię sztuki, a na części zajęć prowadzona jest
terapia sztuką. Projekcje słynnych arcydzieł filmowych podczas warsztatów stanowią
podstawę do dyskusji podczas spotkań klubu filmowego. Na warsztatach gastronomicznych
"Kuchnie świata" słuchacze poznają zasady zdrowego żywienia i przygotowują typowe
potrawy różnych zakątków kuli ziemskiej. Prowadzone są również lektoraty językowe na
poziomie początkującym i zaawansowanym (angielski i niemiecki), a także cykliczne
warsztaty z komunikacji interpersonalnej, psychologii reklamy, psychologii miłości oraz
warsztaty relaksacyjne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia gimnastyki
umysłu. Odbywają się również próby chóru recytatorów i zespołu tanecznego "U3W Zorba"
Więcej informacji na: http://cku.sopot.pl/utw/index.php
6. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Ośrodku Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tczewie .Rok powstania: 1999, liczba słuchaczy: 55.Kontakt: ul. Armii
Krajowej 39, 83-100 Tczew, tel. (58) 777 00 20.Kierunki kształcenia: uniwersytet oferuje
swoim słuchaczom bardzo bogatą tematykę wykładów z różnych dziedzin, które odbywają się
raz w miesiącu, dotyczą spraw aktualnych, wiedzy o zdrowiu, wiedzy o technice, wiedzy o
obrzędach świątecznych itp. Dodatkowo warsztaty, zajęcia praktyczne, których zakres i
tematyka dostosowywane są na bieżąco do potrzeb i zainteresowań uczestników. Ponadto
organizowane są imprezy okolicznościowe i kulturalne, bale i zabawy integracyjne .Więcej
informacji na: http://www.mops.tczew.pol.pl/
7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie.Rok powstania: 2008, liczba słuchaczy: 140
Kontakt: 84-252 Zamostne, ul. Kwiatowa 17A, tel. 784 659 795, e-mail: azw.utww@tlen.pl
Kierunki kształcenia: j. angielski, ekologia i ochrona środowiska, XX-wieczna poezja polska,
zajęcia informatyczne, psychologia, historia, historia teatru muzycznego, zdrowe odżywianie,
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

S t r o n a | 23

jak dbać o zdrowie i zapobiegać chorobom, warsztaty malarskie, malowanie na szkle i
porcelanie, kultura komunikacji, ćwiczenia ruchowe przy muzyce, turystyka rowerowa,
turystyka piesza, Nordic Walking, kosmetyka, stylizacja, wizaż .Więcej informacji na:
http://www.utww.pl
8. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku .Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 120
Kontakt:

Pl.

Słowiański

18,

82-200

Malbork,

tel.

(55)

272

38

52,

e-mail:

biuro@mdk.malbork.pl . Kierunki kształcenia: lektorat j. angielskiego, lektorat j.
niemieckiego, muzykoterapia, chór, aquaareobik, sekcja rowerowa, turystyka piesza, origami,
joga, taniec indywidualny, Akademia Sztuki, Akademia Filmowa, cotygodniowe wykłady z
różnych dziedzin.Więcej informacji na: http://www.mdk.malbork.pl/uniwerek.html
9. Pelpiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.Rok powstania: 2008.Kontakt: Plac Grunwaldzki
4, 83-130 Pelplin, e-mail: uniwersytet@pelplin.pl.Kierunki kształcenia: zdrowie i medycyna,
nauki społeczne, kultura i sztuka, przyroda i ekologia, warsztaty artystyczne, zajęcia
komputerowe, lektoraty językowe, dyskusyjny klub filmowy, dyskusyjny klub książki, klub
turystyki,

zajęcia

ruchowe

i

gimnastyka

relaksacyjna.

Więcej

informacji

na:

http://www.putw.pdg.pl/
10. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku.Rok powstania: 2007.Kontakt: ul. Kościuszki
27, 89-650 Czersk, tel. (52) 395 48 60.Kierunki kształcenia: wykłady, spotkania,
warsztaty.Więcej informacji na: http://www.czersk.pl/
11. Uniwersytet Trzeciego Wieku "S-Centrum" w Starogardzie Gdański.Rok powstania: 2006
Kontakt: Aleja Jana Pawła II 3, pokój 209, 83-200 Starogard Gdański, tel. (58) 561 29 45, email: starogardzkiecentrumkultury@wp.pl, sck@sck.art.pl. Kierunki kształcenia: wykłady,
spotkania, warsztaty . Więcej informacji na: http://www.sck.art.pl
12. Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku .Rok powstania: 2008.Kontakt: Miejski Dom
Kultury przy ul. Mickiewicza 19, 84-230 Rumia, tel. (58) 671 18 10 .Kierunki kształcenia:
spotkania z medycyną, religie świata, prawo administracyjne i bankowość, ekonomiczna
polityka miasta, język angielski, warsztaty literacko-teatralne, wychowanie fizyczne,
informatyka, warsztat technik pamięciowych, psychologiczny i dietetyczny
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13. Uniwersytet Trzeciego Wieku Ateneum Szkoły Wyższej.Kontakt:80-802 Gdańsk, ul. 3Maja 25A

tel.

58 722 08 80.Kierunki kształcenia:wykłady spotkania warsztaty.Więcej

informacji http://www.ateneum.edu.pl
(Źrodło:www. http://www.e-mentor.edu.pl/repozytorium-utw/index/wojewodztwo/11)
We wszystkich większych ośrodkach województwa funkcjonuja Kluby Seniora. Trudno
nawet oszacować ich liczbe.Kluby Seniora funkcjonują w formule samodzielnych podmiotów
lub jako koła (sekcje) w klubach kierujących swoją ofertę do osób w różnym wieku.
Podmioty prowadzące kluby seniora są bardzo zróżnicowane: spółdzielnie mieszkaniowe,
organizacje pozarządowe, samorząd lokalny (jako instytucje samodzielne lub związane z
placówkami pomocy społecznej) Kluby prowadzą działalność opartą zarówno na własnym
potencjale (np. rękodzieło, amatorskie muzykowanie itd.), jak i pomagają swoim uczestnikom
w dotarciu do oferty proponowanej przez inne podmioty.Kluby o dłuższych tradycjach i
odpowiednich warunkach lokalowych organizują prelekcje, spotkania autorskie, wystawy
prac plastycznych, prowadzą zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin, kursy języków obcych,
zajęcia rekreacyjno-sportowe itd Mniejsze kluby są przede wszystkim otwartym dla
wszystkich miejscem towarzyskich spotkań, które uzupełniane są prelekcjami, amatorskimi
występami, wspólnymi wycieczkami
Brak zauważalnej aktywności środowisk osób starszych lub organizacji działających na ich
rzecz na poziomie wojewódzkim. Nie zaobserwowano tez aktywności mediów w tym
kierunku, oprócz publikowanych sporadycznie w „Dzienniku Bałtyckim” informacji dla
seniorów.

Seniorzy Lokalnie
Powiatowe/gminne Rady seniorów
W Pomorskiem istnieją miejskie/powiatowe/gminne Rady Seniorów i obecnie powstają nowe.
Gdańsk.
Gdańską Radę ds Seniorów powołał prezydent Paweł Adamowicz. Liczy ona 9 członków a jej
kadencja trwa 4 lata. Celem Rady Seniorów jest ułatwienie tej grupie wiekowej
kontaktowanie się z samorządem oraz przedstawianie swoich problemów, potrzeb czy
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zastrzeżeń do lokalnych decyzji i rozwiązań. Rada jest organem doradczym Prezydenta
Miasta Gdańska w sprawach dotyczących osób starszych. Jej celem jest przede wszystkim
konsultowanie decyzji dotyczących seniorów i lobowanie na rzecz rozwiązań przyjaznych tej
grupie wiekowej. Rada stanowi reprezentację interesów seniorów na poziomie lokalnym oraz
cenne źródło wiedzy i doświadczenia, jakie posiadają osoby starsze. Rada ma się stać stałym
elementem lokalnej społeczności. Do zadań Rady należy w szczególności:


inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz
do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej,



podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi
starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury,
sportu i edukacji,



opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych lub
mogących mieć na nią wpływ oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania
przez Prezydenta Miasta Gdańska,



doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie
zabezpieczenia

społecznego,

opieki

zdrowotnej,

pomocy socjalnej

i

usług

opiekuńczych,


współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób
starszych,



uczestnictwo przedstawicieli Rady w sesjach Rady Miasta Gdańska,



przedstawianie Prezydentowi Miasta Gdańska rocznych sprawozdań z działalności
Rady.

Faktycznie Rada nie działa zbyt dynamicznie a skutki jej działania są trudno zauważalne.
W celu zintensyfikowania i lepszej koordynacji działań na rzecz Seniorów w Gdańsku
Prezydent Miasta Gdańska powołał Zarządzeniem Nr 1323/11 z 30 września 2011 r.
Pełnomocnika ds. Seniorów. Do zadań Pełnomocnika należy:1) rozpoznawanie potrzeb osób
starszych i określanie ich priorytetów, inicjowanie działań służących zaspokajaniu tych
potrzeb,2) inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów)
adresowanych do osób starszych oraz monitorowanie ich realizacji,3) tworzenie i aktualizacja
bazy danych oraz upowszechnianie informacji o inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach
adresowanych do osób starszych,4) doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach
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oraz trybie załatwiania spraw osób starszych,5) podejmowanie interwencji w istotnych
sprawach osób starszych będących we właściwości innych wydziałów Urzędu Miejskiego w
Gdańsku lub jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska,6) pełnienie roli konsultacyjnej w
przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia osób starszych,7)
udział w pracach Gdańskiej Rady Seniorów oraz innych Radach, których praca związana jest
z poprawą jakości życia osób starszych,8) współpraca z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych, w tym: a) zgłaszanie problemów i
koordynacja ich rozwiązywania, b) organizowanie spotkań poświęconych sprawom osób
starszych, sporządzanie wniosków z tych spotkań i przedkładanie ich odpowiednim adresatom
do realizacji, c) udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z
tematyką osób starszych.
Tczew
Powiatowa Rada do Spraw Seniorów powstała w dniu 30 września 2010r., jako organ o
charakterze doradczym, inicjatywnym i opiniotwórczym w sprawach dotyczących seniorów.
Powołanie Rady poprzedzone zostało konsultacjami prowadzonymi z instytucjami,
organizacjami, i gminami powiatu tczewskiego, których celem było uzyskanie opinii w
sprawie celowości jej powołania oraz określenie zakresu zadań i trybu pracy. Zgodnie z
regulaminem celem działania Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz
reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz.
Rada działa w obszarach wspierania aktywności ludzi starszych, profilaktyki i promocji
zdrowia seniorów, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania
ich autorytetu. Rada zajmuje się również działaniami na rzecz udostępniania edukacji i
kultury oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów. Do zadań Rady należy ścisła
współpraca z władzami Powiatu przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach
seniorów oraz przekazywanie wypracowanych stanowisk i opinii władzom Gmin.
Rada będzie również przedstawiać propozycje w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz
inicjować działania na rzecz seniorów, podejmować działania zmierzające do wykorzystania
potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, a w szczególności w
zakresie kultury, sportu i edukacji, wydawać opinie i formułować wnioski, służące rozwojowi
działalności na rzecz seniorów, informować społeczność Powiatu o szczególnych kierunkach
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działalności podejmowanych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego i partnerów pozarządowych
na rzecz środowiska seniorów, współpracować z organizacjami i instytucjami, które zajmują
się problemami seniorów. Kadencja Rady trwa 4 lata. W skład Rady, zgodnie z regulaminem,
wchodzi do 20 osób, w tym: przedstawiciele organizacji działających na rzecz środowiska
seniorów lub zrzeszających seniorów, przedstawiciele Zarządu Powiatu Tczewskiego,
którymi są osoby wytypowane przez władze wykonawcze poszczególnych Gmin oraz
pracownicy Starostwa w liczbie do trzech. Aktualnie w skład Rady wchodzi 19 osób, w tym 8
przedstawicieli organizacji, 8 przedstawicieli Zarządu Powiatu Tczewskiego z ramienia
poszczególnych Gmin powiatu i 3 pracowników Starostwa. Rada spotyka się i obraduje w
miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie.
Gdynia
Rada ds. Seniorów została powołana w 2007 r. jako ciało doradcze Prezydenta
w zakresie spraw dotyczących osób w podeszłym wieku, mające wpływ na ustalanie kierunku
i kształtowanie polityki społecznej w obszarze aktywizacji i wsparcia najstarszych gdynian
Obok członków powołanych przez Prezydenta Miasta zasiadają przedstawiciele seniorów
wybrani przez środowisko lokalne. Rada opiniuje plany miasta dotyczące osób starszych,
a także proponuje kierunki nowych rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia seniorów
Chojnice
W Chojnicach w .2007 powstała Rada Seniorów. Z inicjatywy mecenasa Edmunda Pięknego,
który został jej Prezesem, w Restauracji Sukiennice odbyło się pierwsze spotkanie, podczas
którego wybrane zostały władze, uchwalono statut. Członkami Rady są osoby z bogatym
doświadczeniem zawodowym i kompetencjami. Burmistrz zaproponował Radzie Starszych
opiniowanie i doradzanie w realizowanych przez Miasto przedsięwzięciach.
Kościerzyna
Rada Seniorów jest w tworzeniu .Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna zaprosił
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych
do wzięcia udziału w spotkaniu, którego celem będzie wybór dziewięciu przedstawicieli do
Rady

Seniorów

Miasta

Kościerzyna

w

dniu

11

stycznia

2013
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Do Rady Seniorów Miasta Kościerzyna mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które
ukończyły w dniu wyborów 60 rok życia.

Lokalne (gminne, powiatowe) programy na rzecz seniorów
W niewielu miejscowościach funkcjonują lokalne programy na rzecz seniorów. Duże sukcesy
na tym polu odnotowuje, która zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny
edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej" (poziom gminy), zorganizowanym
przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Władze Gdyni od siedmiu lat prowadzą aktywną
politykę dotyczącą seniorów, która oparta jest na trzech filarach: aktywizacji, partycypacji
oraz dialogu międzypokoleniowym. Koordynatorem wszelkich działań jest powstałe w 2005
r. Centrum Aktywności Seniora. Obecnie z jego oferty zajęć korzysta ponad 10 tys.
najstarszych obywateli Gdyni. Prawie 2100 osób uczęszcza na zajęcia Gdyńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ofercie jest ponad 50 przedmiotów w 10 blokach
tematycznych:

literackim,

językowym,

historycznym,

prawnym,

psychologicznym,

socjologicznym, muzycznym, naukowym, prozdrowotnym i informatycznym.
Starsi obywatele Gdyni odkrywają i rozwijają swoje pasje oraz zainteresowania także podczas
zajęć pozauniwersyteckich. W sumie w mieście działa ponad 40 grup artystycznych,
ruchowych i prozdrowotnych. Seniorzy są bardzo aktywni, dlatego chętnie korzystają z zajęć
sportowych, takich jak: aqua aerobik, pływanie, joga, pilates, tai-chi. Ważną rolę w integracji
społecznej i wzmacnianiu aktywności seniorów pełnią kluby seniora, które znajdują się w
prawie każdej dzielnicy. W sumie jest ich 24.W 2012 r. gmina we współpracy z 22
organizacjami pozarządowymi zrealizowała 35 projektów w ramach organizacji czasu
wolnego „Gdynia 55+". Z oferty skorzystało ponad 5100 seniorów.
W integracji społeczności i dialogu międzypokoleniowym pomagają liczne festyny rodzinne,
współpraca z przedszkolami, szkołami, ośrodkami wsparcia w zakresie zajęć, wycieczek,
występów i spotkań. Ogromny wpływ na kierunek i kształtowanie polityki społecznej
dotyczącej aktywizacji i wsparcia najstarszych gdynian ma Gdyńska Rada do Spraw
Seniorów, w której obok członków powołanych przez Prezydenta Miasta zasiadają
przedstawiciele seniorów wybrani przez środowisko lokalne. Konkurs „Samorząd przyjazny
edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej" został zorganizowany w ramach
ogłoszonego przez Senat RP „Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku" i ustanowionego przez
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Parlament Europejski „Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej". Jego celem była promocja samorządowych dobrych praktyk na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez
edukację, a także wspierania aktywności i integracji seniorów we wspólnotach lokalnych.
W tymże konkursie w kategorii powiatów laureatem został powiat kartuski projektem
"Akademia umiejętności". Kartuska Akademia Umiejętności, będącą filią Gdańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzi wykłady z różnych dziedzin, m.in. naukę języków
obcych (angielski i niemiecki), obsługi komputerów, ale też profilaktyki zdrowotnej,
medycyny, psychologii, biologii, teatru, nauk społecznych oraz historii sztuki.
Program wsparcia i pomocy osobom starszym w Sopocie został opracowany przez ruch
„Kocham Sopot” (http://kochamsopot.pl/kochsopo/wp-content/uploads/2010/09/Sopot-dlaseniora.pdf), działa też sopockie Centrum Aktywności Seniora.

Działania podejmowane lokalnie na rzecz seniorów
Inicjatywy na rzecz seniorów są podejmowane przez organizacje pozarządowe w formie
projektów. W ramach tych projektów są prowadzone zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne dla
seniorów.Są to na ogół inicjatywy sporadyczne i krótkotrwałe.
Do ciekawych inicjatyw należy tczewski projekt „ Stuk-puk. Otwórz drzwi, pomogę Ci”
Projekt „Stuk-puk. Otwórz drzwi, pomogę Ci” zaktywizował w okr. IX2009-I2010; IX2010VI2011 grupę ok.30 osób starszych (tzw. Animatorzy50+ skierowani do projektu z grupy 130
seniorów banku czasu-real.ruch samopomocy) do realizacji wsparcia osób w wieku 50+
niewychodzących z domu. Inicjatywę podjęła osoba starsza z młodą animatorką, mając na
uwadze doświadczenia pracy w środowisku seniorów oraz potrzebę zmiany sytuacji osób,
które mimo projektów aktywizujących, pozostawały dotknięte zjawiskiem wykluczenia
społecznego i technologicznego. Celem było wykorzystanie potencjału seniorów do animacji
osób wykluczonych – ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność. Wspólnie z
realizatorami/kami projektów ZM PKPS i MOPS dokonano oceny możliwości stworzenia
sieci komunikacji i wymiany informacji, m.in. poprzez Internet, multimedia.
Wiedza z realizacji wizyt domowych dodatkowo została wykorzystana do prac partnera
projektu – MOPS Tczew nad zmianami systemu usług opiekuńczych, dotąd nastawionych na
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zapewnienie socjalno-bytowych potrzeb seniorów. Animatorzy50+ planowali wizyty u ok.30
starszych mieszkańców miasta: dawniej uczestn.działań społecznych, seniorów z placówek
opiekuńczych, osób zgłoszonych przez usługi opiekuńcze. W praktyce wykorzystane zostały
zdolności seniorów, rozwinięto umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń, dzięki czemu
osoby starsze mogły w większym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym. Animatorzy50+
odbyli szkolenia obsługi mini notebooka z modemem do bezprzewodowego Internetu,
komunikatorów Gadu-Gadu, Skype, dyktafonu i odtwarzacza mp 3, aparatu cyfrowego,
drukarki do zdjęć, cyfrowej ramki multimedialnej do prezentacji fotografii, prowadzenia
wideokonferencji. Seniorzy uczyli się metod zgrywania zdjęć z aparatu na komputer,
korzystania z programu do korekcji i obróbki zdjęć, zlecenia wywołania zdjęć drogą
internetową, prezentacji zdjęć w formie pokazu slajdów, obsługi cyfrowej ramki
multimedialnej.
Podczas wizyt prowadzono telekonferencje z uczestnikami działań w placówkach
animacyjnych, wideo wystawy pracy osób przebywających w domu, nagrywano życzenia,
pozdrowienia(Poczta MP3), dokumentowano cyfrowo działania w mieście, formy aktywności
osób w domach (Foto-dziennik). Seniorzy korzystali z urządzeń podczas lokalnych działań
animacyjnych (wystawy, targi aktywności). Działania opierały się na zabawie (techniki
pedagogiki zabawy), pracy (rękodzieło), nauce (obsługi multimediów). Spotkania te
promowały wykorzystanie technologii w pracy animacyjnej z seniorami, do komunikacji
międzyosobowej, wymiany informacji, rozwijania zainteresowań, utrwalania wspomnień
osób pozostających w domu. Wizyty kontynuowano w II edycji projektu obok animacji w
rewitalizowanej dzielnicy Stare Miasto. W rezultacie poszerzono ofertę tczewskiego banku
czasu o usługę animacyjnych wizyt domowych.
Projekt finansowany z programu grantowego „Seniorzy w akcji” ze środków Towarzystwa
Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.6
Niektóre organizacje jak np. Centrum Wolontariatu w Gdańsku , Towarzystwo Edukacyjne
„Wiedza Powszechna” realizują projektu mające na celu rozwój wolontariatu osób starszych ,
przygotowując seniorów merytorycznie do pracy wolontariackiej oraz ułatwiając kontakty z
organizacjami poszukującymi wolontariuszy.

6

źródło: http://dojrzaloscwsieci.pl/prezentacja-dp.html?id=93
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Gminy miejskie prowadzą na ogół programy grantowe , w których mieści się również – jako
jedna z wielu - problematyka seniorska; gminy wiejskie finansują działania dla seniorów
bardzo rzadko.
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