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STANOWISKO 
 

 

W imieniu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, zrzeszającej organizacje 

seniorskie i działające na rzecz seniorów lub w imieniu środowiska osób starszych i 

organizacji je zrzeszających, chcemy przedstawić Państwu nasze stanowisko dotyczące 

polityki senioralnej. 

 

Średnia wieku naszego społeczeństwa, zarówno w skali całego kraju systematycznie rośnie. 

Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, nie odbiegamy tym samym od reszty Europy. 

Tym, co niekorzystnie wyróżnia nas na tle Wspólnoty to znikoma aktywność społeczna 

seniorów. Najnowsze badania krajowe wskazują, że w grupie osób starszych ponad 80% nie 

bierze udziału w życiu społecznym w jakiejkolwiek formie. Brak stałych relacji rodzinnych, 

koleżeńskich czy sąsiedzkich, nieuczestniczenie w proponowanej przez różne organizacje i 

instytucje samorządowe ofercie zajęć i wydarzeń, a także samotność w trudnym okresie 

pogarszającego się stanu psychicznego i fizycznego – to najczęstsze przejawy tego problemu. 

 

Niskie zaangażowanie osób starszych w życie społeczne ma liczne i złożone przyczyny. 

Niektóre z nich są obiektywne, tak jak brak oferty i miejsc skłaniających seniorów do wyjścia 

z domu, co jest charakterystyczne dla terenów wiejskich. Najczęściej jednak do tego 

problemu przyczyniają się kwestie, na które można mieć wpływ, szczególnie w drodze 

współpracy wielu środowisk, władz i instytucji. Wierzymy, że ujęcie diagnozy sytuacji i 

propozycji możliwych rozwiązań w planie lub strategii dotyczącej polityki senioralnej jest 

naszą wspólną powinnością i zobowiązaniem wobec pokolenia osób starszych. Dlatego 

apelujemy o opracowanie programu na rzecz starzejącego się społeczeństwa, w sposób 

systemowy podchodzącego do wyzwań i potrzeb osób starszych.  
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Nie wyobrażamy sobie jednocześnie tworzenia polityki senioralnej bez samego środowiska 

seniorskiego. Widzimy potrzebę integracji środowisk seniorskich i wyłonienia ich 

reprezentacji tak, by były partnerem dla administracji publicznej i artykułowały wspólnie 

swoje stanowiska. Niezbędna jest w naszej ocenie debata w województwie, poświęcona 

potrzebie powstania takiego ciała, a także zasadom jego tworzenia i funkcjonowania.  

 

Kwestia wspierania osób starszych została także zauważona przez polski rząd, obecnie pod 

egidą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rozpoczynane są prace dot. opracowania 

strategii polityki senioralnej. Niezwykle istotne jest, by w sposób partnerski uczestniczyć w 

tym procesie, dbając o interesy i potrzeby środowisk seniorskich w Polsce . 

 

Ponieważ wskazane jest, aby problemy społeczne rozwiązywać na możliwie najbliższym im 

poziomie, proponujemy zwiększyć stopień dyskusji i współpracy wokół zagadnień 

starzejącego się społeczeństwa z obszaru każdego z województw, tworząc reprezentacje 

osób starszych. Umożliwi to partnerską współpracę organizacji senioralnych z 

przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych, instytucji życia publicznego, 

przedsiębiorców, a jej wyniki przeniesie na stopień ogólnopolskiej debaty. 

 

 

 

opracowanie: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, we współpracy 

z Organizacjami Członkowskimi aktywnie działającymi na rzecz osób starszych 


