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To pismo powstało 
dzięki zaangażowaniu zespołu 

senioralnych dziennikarzy obywatelskich, 
którzy uwierzyli, że głos osób starszych 

w przestrzeni publicznej, może być bardziej słyszalny. 

Dziękujemy całemu zespołowi w tym zwłaszcza:

Hance Misiewicz, Basi Izydorczyk, Annie Pielińskiej, 
Hannie Bagińskiej, Basi Dziubińskiej, 

Romualdowi Styszyńskiemu, Marii Hałas, 
Grażynie Komiażyk, Ewie Marynowskiej, 

Annie Iskrze, Danucie Marciniak, Basi Moroz.

Zarząd i Rada Fundacji ZACZYN
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Słowo wstępne
Tekst: Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Mariola Racław

1 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, „Monitor Polski” poz. 118, Warszawa, 2014

Jeszcze w 2013 roku, dały się słyszeć opinie, że polska po-
lityka senioralna jest w rozsypce. Nieco ponad rok temu, 4 
lutego 2014 uchwałą Rady Ministrów wszedł w życie  ważny 
dokument, jakim są „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej 
w Polsce na lata 2014-2020”. Dowiadujemy się z niego, jak ro-
zumie się  politykę senioralną, którą jest: ogół celowych dzia-
łań organów administracji publicznej wszystkich szczebli 
oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zada-
nia i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego 
starzenia się i jaki będzie jej cel: wspieranie i zapewnie-
nie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz 
możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielne-
go, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy 
pewnych ograniczeniach funkcjonalnych1.

Co wydarzyło się przez rok od uchwalenia Założeń? Czy pol-
ska polityka senioralna staje się bardziej uporządkowana? Jak 
przebiegają działania podmiotów realizujących inicjatywy słu-
żące godnemu i zdrowemu starzeniu się? Z jakimi trudnościami 
się mierzą? Jakie są ich sukcesy? I wreszcie - co dalej?

Oddany do rąk Czytelnika pierwszy numer pisma „Polityka 
Senioralna” zadaje - między innymi - powyższe pytania wielu 
osobom zaangażowanym w tworzenie polityki senioralnej w Pol-
sce - tym, którzy podejmują się trudów jej wdrażania oraz tym 
którzy prowadzą badania nad nią. Na łamach „Polityki Senio-
ralnej” wybrzmiały więc głosy zarówno praktyczne jak i teore-
tyczne, samorządowe, akademickie czy polityczne. Odwołano 
się do sytuacji Polski, ale poszukiwano inspiracji lub możliwych 
porównań także do innych krajów. Intencją pomysłodawców pi-
sma „Polityka Senioralna” było, aby całość tekstów składała się 
na materiał, dzięki któremu polityka społeczna wobec starzenia 
się i starości stawałaby się coraz bardziej adekwatna, trafna 
i skuteczna oraz pobudzała do większej inicjatywy, głębszej re-
fleksji podmioty odpowiedzialne za  tworzenie i realizację za-
dań  „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej” czy lokalnych 
strategii. Polityka senioralna w Polsce jest relatywnie >>młodą 
polityką<<, ale przede wszystkim jest polityką, która adresuje 
swoje działania do grupy społecznej, która istotnie zmieniła 
się i będzie się zmieniać na przestrzeni dekad. Grupy, która 
– zdaniem wielu -  doświadcza marginalizacji, m.in. ze wzglę-
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Prada Seniorów 2015. Foto: Magdalena Starowieyska.
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du na postrzeganie starości jako etapu życia ograniczającego 
się do konsumpcji i pozostającego w opozycji do produkcji 
czy akumulacji, przypisywanym wcześniejszym fazom rozwoju 
człowieka. A przecież ten coraz bardziej wydłużający się etap 
życia, jakim jest starość, wraz ze swymi stadiami: wczesnym 
(60-74 lata), późnym (75-89 lat) i długowiecznym (90 plus), nie 
może ograniczać się jedynie do refleksji o finansowych kosztach 
starzenia się poszczególnych osób i  całych populacji. Narra-
cja ta musi być uzupełniona o docenienie procesu adaptacji do 
starości.  Bowiem dobrze zaplanowana, „oswojona” starość na 
poziomie indywidualnym i zbiorowym, ale także jej przedpole 
– okres określany mianem >>50 plus<< -  może przekuć się 
we wzrost aktywności społecznej oraz aktywności zawodowej. 
Może, jeśli zmianie ulegnie również sposób myślenia o starości, 
znacznie rozszerzający dominujący nadal horyzont >>kosztów 
i wyzwań<< o perspektywę możliwych >>korzyści i zysków<< , 
jakie płyną z wydłużania się ludzkiego życia, a w szczególności 
z fazy wczesnej, zdrowej, mobilnej starości. Oraz – jeśli poja-
wią się skuteczne narzędzia do przeprowadzania omawianych 
zmian. Takimi narzędziami dysponuje polityka senioralna, o ile 
została dobrze zaprojektowana, a jej instrumenty uwzględnia-
ją dynamikę starzenia się w cyklu życia człowieka (i związane 
z tym pojawiające się ryzyka) oraz w odniesieniu do zbiorowości 
(w tym - antycypują ryzyka strukturalne). 

Zatem instrumentarium odpowiedniej, skutecznej i efektywnej 
polityki senioralnej musi zawierać rozwiązania i propozycje dla 
wszystkich faz starości: wczesnej, późnej  i długowiecznej;  dla 
odmiennych kulturowo grup społecznych (różne praktyki opie-

kuńcze u przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych); 
dla zbiorowości zamieszkujących odmienne pod względem roz-
woju społeczno-gospodarczego, w tym ze względu na dostęp do 
infrastruktury, obszary terytorialne oraz – co nie mniej istotne 
– oczekiwania społeczne. Protekcjonalne traktowanie grup, któ-
re co do zasady powinny zostać upodmiotowione, jest częstym 
błędem zwolenników i orędowników nowych idei - zwłaszcza, je-
żeli przyjmuje się je technokratycznie. Tworzenie rozwiązań dla 
seniorów powinno oznaczać włączenie ich w proces decyzyjny 
na każdym etapie poprzez dopuszczenie do głosu, wysłuchanie 
i wdrażanie zaproponowanych zmian. Polska polityka senioralna 
jest tworem zaczątkowym, niedokończonym i niejasnym nawet 
dla decydentów; lokalne strategie zapisane w dokumentach 
gmin, powiatów czy regionów często przypominają wypis pro-
blemów uniwersalnych, oderwanych od kontekstów lokalnych. 
Tymczasem w praktyce życia codziennego nie chodzi o to by 
„coś stworzyć”, ale o to by „coś zmienić” na lepsze.

Proces starzenia się populacji jest od dawna w ognisku de-
bat publicznych i politycznych. Statystyka publiczna w sposób 
ciągły i na bieżąco dostarcza danych dla zobrazowania tren-
du. Wiemy, że Polska jest krajem starzejącym się i to „starze-
jącym się podwójnie”. Rośnie liczba i odsetek osób powyżej 
65 roku życia, a wśród nich tych najstarszych (powyżej 80 roku 
życia). W 2013 roku w Polsce żyło 38 495 659 osób, z czego 
5 672 608 to ludzie powyżej 65 roku życia2. Według prognoz 
GUS na lata 2008-2035 liczba ludności Polski będzie się zmniej-
szać, natomiast zwiększy się liczba osób w wieku 65 lat i wię-
cej: od 5 131 tys. (2007), przez 5 673 tyś (2013) by osiągnąć 
8 358 tys. w 2035 roku. Ponad dwukrotnie zwiększy się też 
liczba osób powyżej 80 roku życia: z 1 140 tys. (2007) do 2 574 
tys. (2035 rok). Utrwalone zostaną różnice w przeciętnym trwa-
niu życia kobiet i mężczyzn (pomimo ich zmniejszania się). Sta-
rzenie się populacji oznacza feminizację starości, czyli późnej 
fazy starości doświadczają przede wszystkim kobiety, miesz-
kanki miast. Na wsiach, na co wskazują najnowsze prognozy 
do 2050 roku3, relacje ilościowe między płciami zostaną raczej 
wyrównane, a w niektórych regionach: podlaskim, lubuskim, 
warmińsko-mazurskim, występujący obecnie niedobór kobiet na 
wsiach jeszcze się pogłębi. Czy jesteśmy w stanie zaprojektować 
właściwe narzędzia, aby skutecznie zapobiegać ewentualnym 
problemom społecznym i zaspakajać zróżnicowane potrzeby 
mieszkańców w poszczególnych regionach, w tym uwzględniać 
tego typu dynamikę demograficzną?

W 2035 czy 2050 roku polityka senioralna nie będzie już 
młodą polityką, choć jak dziś – prawdopodobnie będzie poli-
tyką uniwersalną, dotyczącą każdego Polaka, w miarę upływu 
życia. Mamy nadzieję, że problemy starości i starzenia się zbio-
rowości nie zostaną zbagatelizowane przez decydentów ani nie 
będą odesłane do sfery prywatnej (do rodzin i jednostek). Mamy 
też nadzieję, że oddana do rąk Czytelnika „Polityka Senioral-
na” przyczyni się do szybszego „dojrzewania” tej sfery działań, 
a  ich cel w postaci aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz 
możliwości prowadzenia (…) samodzielnego, niezależnego i sa-
tysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach 
funkcjonalnych zostanie osiągnięty dla osób starszych w róż-
nych przedziałach wieku.

2 stat.gov.pl
3 Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszaw 2014.

Foto: Magdalena Starowieyska
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31 grudnia 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
opublikowało projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia wieloletniego programu „Senior-WIGOR” na lata 
2015-2020, w którym znajduje się zapis o przeznaczeniu 360 
milionów złotych na centra senioralne nazywane często „orlika-
mi dla seniorów”. Zaledwie trzy tygodnie później ministerstwo 
zakończyło nabór uwag do projektu w ramach prowadzonych 
konsultacji społecznych.  Pospiech jest dyktowany chęcią uru-
chomienia pierwszych stu centrów WIGOR jeszcze w 2015 
roku. Naszym zdaniem pomysł tego typu ośrodków jest zna-
komity. Za to projekt wyjściowy oceniamy w skali szkolnej na 
niedostateczny minus.

O WIGORach słychać było od kilku miesięcy. Zapowiadał je 
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, 
a sam program miał być wyrazem intensyfikacji rządowych 
działań na rzecz osób starszych, które w expose zapowiedziała 
premier Ewa Kopacz. WIGORy miały powstawać w ścisłej współ-
pracy z samorządem, a ich oferta miała być tak projektowana 
by najlepiej odpowiadać potrzebom nieaktywnych zawodowo 
osób 60+. 

Czym jest WIGOR?

Projekt uchwały mówi o swoistych senioralnych centrach 
łączących funkcje dziennego domu pobytu i klubu seniora, 
a czasem również ośrodka rehabilitacyjnego. Celem działania 
takiego miejsca byłoby „w szczególności zapewnienie wsparcia 

seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuń-
czej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz 
prozdrowotnej, w tym podstawowych usług rehabilitacji rucho-
wej”.  Jednocześnie przewidziano dwa modele, zgodnie z który-
mi może działać takie centrum:

Działalność Dziennych Domów „Senior-WIGOR” polegać 
ma na realizacji podstawowych usług mających na celu udzie-
lanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnieniu 
usług wspomagających i zapewnienie korzystającej z niego 
osobie przynajmniej jednego ciepłego posiłku dziennie. Podmiot 
działający według takiego modelu przypominałby więc nielicz-
ne, a bardzo potrzebne, Domy Dziennego Pobytu.

Z kolei Kluby „Senior-WIGOR” miałyby motywować senio-
rów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycz-
nych wspierających inne osoby. Przypominałyby więc centra 
społeczne, które do misji na rzecz integracji i organizacji czasu 
wolnego właściwej dla Klubów Seniora, dokładałyby zadania 
na rzecz włączania senioralnej społeczności w realne działania 
społeczne. 

Pomówmy o pieniądzach

Zgodnie z projektem uchwały w pierwszym roku działania 
programu „Senior-WIGOR” miałoby powstać 100 pierwszych 
placówek, których model finansowania zostanie zweryfikowa-
ny w roku 2016. W kolejnych latach na nowe placówki oraz 
utrzymanie części już istniejących Ministerstwo miałoby prze-

WIGOR bez pałera
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Tekst: Przemysław Wiśniewski

Foto: Jakub Nowotyński.
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znaczać nawet do 80 milionów złotychh rocznie, co wydaje się 
sumą wystarczającą do utrzymania kilkkuset tego typu miejsc (co 
niestety wyklucza utworzenie ich w każżdej gminie czy dzielnicy 
dużego miasta). Pieniądze miałyby zosstać przydzielane w dro-
dze konkursu w którym aplikować będąą lokalne samorządy (nie 
przewidziano udziału organizacji pozarrządowych). 

Pieniądze będzie można zdobyć na utworzenie WIGORa tj. 
przystosowanie lokalowe, a także na organizację programu 
działań nowego centrum. Projekt Radyy Ministrów przewiduje, 
iż pieniądze będą przydzielane na rokk, a w kolejnych konkur-
sach można będzie się starać o przedłużenie dofinansowania. 
Zgodnie z zapisami projektu samorządy będą mogły ubiegać 
się o środki zarządzane przez MPiPS zaa pośrednictwem wydzia-
łów polityki społecznej we właściwych urzędach wojewódzkich. 
Większe szanse na dofinansowanie bęędą miały oferty, „które 
w zakresie realizacji obejmą gminy wiejjskie lub miejsko-wiejskie 
o niskich dochodach na jednego mieszkkańca i wysokim odsetku 
seniorów w ogólnej liczbie mieszkańcóww gminy.”

Niestety, rząd przewiduje, iż 2/3 kossztów działania WIGO-
Rów poniosą samorządy i sami seeniorzy. Udział środków 
budżetowych w kosztach dostosowania i urządzenia lokalu prze-
widziano na poziomie nawet 80%, ale jednocześnie postawiono 
limit wysokości dotacji – na remonty moożna będzie dostać mak-
symalnie 100 tysięcy złotych, a na wypposażenie dodatkowe 50 
tysięcy złotych (w wypadku Dziennego DDomu) lub 25 tysięcy zło-
tych (w przypadku Klubu). Na systematyyczne działanie utworzo-
nego centrum samorząd może otrzymaać do 200 zł na miejsce 
miesięcznie w wypadku Dziennego Dommu i do 150 zł na miejsce 
miesięcznie w wypadku Klubu. Jednak ttutaj również obowiązują 
limity: przyznana dotacja to maksimumm 1/3 kosztów utrzyma-
nia jednego miejsca. Reszta pieniędzy mma pochodzić ze środków 
własnych jednostek samorządu oraz śrrodków od beneficjentów 
ostatecznych (seniorów lub ich rodziny)).  Co istotne, samorząd, 
który otrzyma pieniądze na dostosowanie lokalu będzie musiał 
zagwarantować funkcjonowanie ośrodkka przez 3 lata.

Kilka plusów, wiele minusów

Niewątpliwie pomysł budowania siieci ośrodków wsparcia 
osób starszych jest dobry. Rosnąca społeczność osób 60+, 
w tym zwłaszcza osób bardzo zaawanssowanych wiekowo, spra-
wia, że sieć taka w następnych latach musi rosnąć skokowo by 
sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu generowanemu przez 
procesy demograficzne. Dobra drogą jest rozbudowana cen-
trów bliskich Dziennym Domom Pobyttu, których w skali kraju 
jest kilkukrotnie za mało, i przypominnających centra społecz-
ne Klubów, na które łatwo się natknąć w dużych miastach, ale 
jak ze świecą poszukiwać ich w niewieelkich gminach. Niestety, 
gdyby program WIGOR nie był progrramem społecznym lecz 
komputerowym     , to informatyk powwiedziałby, że ma „słaby 
silnik”.

Przyjrzyjmy się minusom rządowego 
projektu

- Program jest kolejnym narzędzziem „dokładania” sa-
morządom zadań publicznych, którrych koszty ma pokry-
wać. Dzieje się to w sytuacji rosnąceego wyzwania demogra-
ficznego. Na wsparcie rosnącej grupy seniorów trzeba znaleźć 
nowe środki i alokować je w samorządaach. Tymczasem rządowy 

ia zostawia samorządom lokalnym wy-projekt 2/3 finansowan
płatą kredytów na unijne inwestycje.drenowanym obecnie sp

yt kosztowne dla biednych gmin. - WIGORy będą zby Bo-
centra pozwolą być może zaoszczędzić gatym gminom nowe c

umieszczanie w Domach Pomocy Spo-środki wydatkowane na 
dniejszych (co wiąże się z kosztem kilku łecznej seniorów najbied
znie od osoby). Dla pozostałych gmin tysięcy złotych miesięcz
uży. Dofinansowanie na dostosowanie wydatek będzie zbyt d

a odpowiedni lokal w zasobach) może lokalu (o ile gmina ma
uchomienia, ale już limit 150 lub 200 wystarczyć do jego uru
acji na jednego podopiecznego przy za-złotych miesięcznie dota
k będzie mniejsza niż 1/3 kosztu miejsca łożeniu, że suma ta i tak
niski. Praca wykwalifikowanych opieku-jest zdecydowanie zbyt 

yjne, wyżywienie, a w gminach wiejskich nów, koszta eksploatacyj
e dowóz, mogą generować bardzo duże i miejsko-wiejskich także
anie po stronie gminy. W takim układzie koszty, których 2/3 zosta
mogą nie powstawać tam, gdzie widzi je finansowania centra te m
unkowo biednych wspólnotach.rząd tj. w małych i stosu

że wkład własny samorządów może - Rząd przewiduje, ż
dków unijnych.być pokrywany ze środ Problem jednak w tym, 
WIGORów nie mogą uwzględniać tego że budżety pierwszych W
staną zanim zostaną zakończone (a być finansowania gdyż pows
ze konkursy na pieniądze z nowego roz-może rozpisane) pierwsz
ż nie wiadomo na co dokładnie unijne dania. W dodatku wcią
a zdobyć. Mało kto zechce ryzykować pieniądze będzie możn
mujący środki o których wiadomo, że finansowy montaż obej

Wejście do programu przez dany samo-„kiedyś się pojawią”. W
towania i przy braku dofinansowania to rząd w okresie jego test

duże ryzyko dla gmin.

st planowane finansowanie WIGO-- Niebezpieczne jes
rsów i to w dodatku rocznych. Rów w drodze konkur Kon-
przez minimum trzy lata cieszyłyby się kursy na finansowanie 
iem pomimo dużego wkładu własnego. zapewne zainteresowan

zykuje start w konkursie w którym środki Ale jaki samorząd zaryz
ok, a potem mogą nie zostać przyznane zostaną przyznane na ro
ie środków, albo obcięcie dofinansowa-ponownie? Nieprzyznan

ym obszarze oznaczałaby wyścig ceno-nia (konkurencja i w ty
obciążyłoby gminę wprowadzając do-wy do dna) dodatkowo 

ględnione w prognozach budżetowych. datkowe koszty nieuwzg
rz zaryzykują huczne otwarcie centrum Który wójt czy burmistr
będzie musiał je z wielkim hukiem za-WIGOR przy ryzyku, że 

adencji? Który włodarz weźmie na siebie mknąć przed końcem ka
apotrzebowania na usługi, któremu nie stworzenie lokalnego za
aczej niż rozbudowując ośrodek lub two-będzie mógł sprostać ina
chłonne centra?rząc dodatkowe, kosztoc

a samorządu spowodują, że dostęp - Wysokie koszta dla
będą mieli przede wszystkim ci se-do usług WIGORów b
żo kosztują gminyniorzy, którzy już du  (opłaty za pobyt y
ach pomocy społecznej), albo ci, których w całodobowych ośrodka
ysokie dopłaty do oferty (o ile oczywiście stać będzie na dosyć wy
yjna, czego obecnie przewidzieć się nie wyda im się ona atrakcy
żadnych ramowych wymagań względem da gdyż nie stworzono ż
rów). Skoro WIGORy mają być albo dla oferty i programu centr
ają ze wsparcia, albo dla tych, których tych, którzy już korzysta
j, to jaki nowy problem rozwiązują takie na nie stać gdzie indziej

centra?
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- Brak w programie rządowym zapisów harmonizują-
cych współdziałanie lokalnie różnych ośrodków wsparcia 
seniorów. Czy w gminie w której już jest Ośrodek Dziennego 
Pobytu, a za chwile powstanie WIGOR, nie spadnie dofinanso-
wanie obu rodzaju podmiotów? Czy funkcjonujący już ośrodek 
można przekształcić w WIGOR zwiększając skalę jego dzia-
łania? Czy w ogóle rząd przewiduje funkcjonowanie różnych 
podmiotów wspierających osoby starsze w środowisku lokalnym 
czy będzie starał się uniwersalizować system upowszechniając 
model WIGORów? Tego wszystkiego nie wiemy bo nikt nam nie 
powiedział…

Liczba poważnych uwag do projektu pozwala na wy-
ciągnięcie wniosku, iż WIGORy są źle zaprojektowanym, 
zbyt szybko wdrażanym, rozwiązaniem. WIGORy nie po-
kryją znaczącej liczby gmin i nałożą na samorządy bar-
dzo wysokie koszty. Na pewno nie powstaną tam gdzie 
są potrzebne, czyli w mało zasobnych gminach wiejskich 
i miejsko-wiejskich. Obecnie WIGORy przypominają wize-
runkowe posunięcie, które dużo kosztuje, niczego nie za-
łatwia, ale pozwoli sfotografować się politykom z senio-
rami reprezentującymi drobny ułamek ogromnej i wciąż 
rosnącej populacji potrzebującej realnego wsparcia, któ-
rego udzielenie mogłoby ocalić wielki potencjał społeczny 
najstarszych pokoleń. 

KALKULUJEMY

Przyjmijmy, że cały budżet programu zostanie przeznaczony 
tylko na stworzenie nowych centrów. Przewidujemy przeznacze-
nie z dotacji 100 tysięcy złotych na adaptacje i 25 lub 50 tysięcy 
złotych na wyposażenie. Mamy do dyspozycji 360 milionów, co 
daje liczbę dotacji wystarczającą na stworzenie nowych punk-
tów nawet w każdej gminie. Oczywiście bez ich finansowania. 
Sprawdźmy więc ile kosztować będzie funkcjonowanie centrów.

Roczny maksymalny budżet programu WIGOR to 80 milio-
nów złotych. Przyjmijmy, że niewydatkowana zostanie ani zło-
tówka na remonty i urządzenie lokali, a środki wpłyną tylko na 
potrzeby działania droższych, ale bardzo potrzebnych, Dzien-
nych Domów.

Wyobraźmy sobie gminę miejsko-wiejską z 10 000 mieszkań-
ców i odsetkiem seniorów na poziomie średniej wartości krajo-
wej, co daje nam 2000 osób 60+. Gmina ma niezbyt pojemny 
lokal i wie, że na każde 10 osób podopiecznych niezbędny jest 
chociaż jeden opiekun, którego praca jest najwyższym, obok 
wyżywienia, kosztem stałym. Gmina projektuje więc niewielkie 
Centrum, dla około 30 osób. Trójka opiekunów/animatorów 
na zleceniu oraz wsparcie administracyjne i sprzątanie, ale 
bez dyrektora, to 8-10 tysięcy miesięcznie. Do tego dochodzi 
przynajmniej jeden posiłek dziennie, który catering dowiezie 
i poda za 8-10 zł, czyli za 240-300 złotych miesięcznie odo 
osoby. Do tego dojdzie jeszcze 1-2 tysiące złotych opłat liczni-
kowych miesięcznie za cały lokal, 1-2 tysiące na ofertę dodat-
kowych zajęć prowadzonych przez zewnętrznych trenerów lub 
na drobne wyposażenie, a także 1-2 tysiące za dowożenie osób 
niepełnosprawnych lub samotnych zamieszkujących oddalone 
tereny. Przy takim minimalistycznym programie koszt Dzienne-
go Domu dla 30 osób to 18 200 zł - 25 000 zł miesięcznie, 
a więc 218 400 zł – 300 000 zł rocznie. Pamiętajmy jednak, że 
ministerstwo dopłaci maksimum 200 zł od osoby. Jeśli zdecydu-
je dać się właśnie tyle, a nie np. 100 zł – do czego ma prawo, 
to gmina uzyska w każdej opcji kosztowej jedynie 66 000 zł przy 
30 osobach. Sama zaś będzie musiała znaleźć 152 400 zł do 
234 000 zł. 

Ile takich małych domów „zmieści się” w budżecie 80 milio-
nów złotych rocznie? Jeśli nie pójdzie ani jedna złotówka na two-
rzenie nowych WIGORÓW to maks 1200 rocznie. W wypadku 
zaś gdy dotowane będą ośrodki większe, proporcjonalnie tań-
sze, choć podnoszące finalne koszty samorządów, to być może 
zaledwie kilkaset rocznie. 

Biorąc pod uwagę, iż ze środków MPiPS będzie finanso-
wane zarówno tworzenie, jak i funkcjonowanie WIGORów, 
okazać się może, iż pieniędzy starczy na uruchomienie 
i utrzymanie zaledwie kilkuset placówek. W najbardziej 
optymistycznym wariancie skorzysta z nich kilkadziesiąt 
tysięcy, spośród prawie 8 milionów polskich seniorów za-
mieszkujących prawie 2500 gmin.

Zajęcia komputerowe prowadzone przez Fundację Zaczyn.

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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Potrzebny rozwój sieci 
Domów Dziennego Pobytu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
dostrzega konieczność tworzenia sieci
domów dziennego pobytu dla seniorów.
Zakłada się, że będą one finansowane
z środków budżetowych, a następnie –
europejskich. Władz samorządowych
najczęściej nie stać na natychmiastowe
finansowanie placówek dla seniorów.
Zdarza się, że tego typu inwestycje fi-
nansują w Polsce niepubliczne, a jedno-
cześnie nie działające dla zysku, instytu-
cje. Na przykład we Wrocławiu powstaje
obiekt finansowany przez parafię ewan-
gelicko-augsburską. Z kolei w Elblągu za
remont i wyposażenie świetlicy i sali re-
habilitacyjnej, płaci niemiecka katolicka
fundacja Renovabis, przeznaczając na
to ponad 100 tys. euro.

Jednak w większości przypadków domy
dziennego pobytu powstają z budżetów
miejskich np. w Płocku władze przezna-
czyły 800 tys. zł na wspólną placówkę
dla młodzieży i seniorów. W Wałbrzy-
chu, dzięki środkom z budżetu miasta,
rusza pierwszy miejscowy dom dzienne-
go pobytu dla osób starszych, które nie
mogą zostać same. Będą one mieć do
dyspozycji sprzęt rehabilitacyjny, fotele
masujące, skorzystają także z terapii
zajęciowej. Uzupełnieniem oferty będą
zajęcia ruchowe i kulturalne.

Na uwagę zasługuje sposób opieki
w Kędzierzynie-Koźlu. Jest tam pięć
domów dziennego pobytu. Dla mniej
sprawnych przygotowano czterdzieści
mieszkań chronionych. Mieszkańcy
mają zapewnioną pomoc pielęgniarki
i pracownika socjalnego. 

Czek opiekuńczy w ustawie 
o pomocy osobom 
niesamodzielnym

Projekt ustawy, którą przedstawił 
w grudniu 2014 r. senator Mieczysław
Augustyn z PO, zakłada stworzenie
systemu wsparcia opieki nad osobami
niesamodzielnymi. Podstawą ma być
czek opiekuńczy, którym dysponowałaby
rodzina razem z osobą niesamodzielną.
Czek można by przeznaczać na opłace-
nie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
sprzęt i środki do życia; płacić opieku-
nom. 

Wartość czeku zależałaby od stopnia
niesamodzielności określanego przez ko-
misję. Chory o pierwszym stopieniu nie-
samodzielności otrzymywałby 1000 zł,
o drugim – osiemset pięćdziesiąt zł,
a o trzecim – sześćset pięćdziesiąt zł.
Wnioskodawcy argumentowali, że w sy-
tuacji, gdy 80 proc. osób niesamodziel-
nych korzysta z pomocy bliskich, byłaby
to znacząca pomoc dla rodziny. Czeki
podniosłyby jakość opieki, umożliwiłyby
korzystanie z różnych jej rodzajów. 

Czek opiekuńczy poprawiłby również
sytuację na rynku pracy, dzięki posze-
rzeniu oferty usług długoterminowych.
Powstałyby nowe firmy, a zatrudnieni
na czarno mogliby pracować legalnie.
Ustawa umożliwiłaby też powstanie
nowego zawodu – asystenta osoby nie-
samodzielnej, któremu można by płacić
czekiem.

Naczelna Rada Lekarska 
ocenia rządowe założenia 

polityki senioralnej 

Ocena dotyczy „Założeń Długofalo-
wej Polityki Senioralnej w Polsce na lata
2014-2020”, która zakłada m.in., że
przyjęcie programu nie spowoduje do-
datkowych kosztów dla sektora publicz-
nego. Natomiast zdaniem samorządu
lekarskiego efektywne zmiany muszą
generować koszta, a bez określenia źró-
deł finansowania programu nie da się
go realizować z sukcesem. Konieczne są
zmiany systemowe. Seniorów należy tak 
„wmontować” w system ochrony zdro-

wia, by mieli zagwarantowane bezpie-
czeństwo. Szczegółowej analizy i oceny 
wymaga sytuacja w polskiej geriatrii. 
Naczelna Rada Lekarska apeluje o dia-
log z rządem w sprawie zmian systemo-
wych w opiece senioralnej i zapewnia, że 
chce aktywnie uczestniczyć w procesie.

We Wrocławiu powstaje 
luksusowe centrum opieki

Angel Poland Group i specjaliści 
tworzący centra opieki MD Nursing 
przygotowują najnowocześniejsze w Pol-
sce centrum opieki. Koszt inwestycji to 
pięćdziesiąt mln zł. Obiekt składać się 
będzie z trzech części. W pierwszej za-
projektowano czterdzieści osiem, w peł-
ni umeblowanych mieszkań, dla jednej 
lub dwóch osób każde. Zostaną urzą-
dzone zgodnie z gustem użytkowników, 
by przypominały domy lub mieszkania 
z których się przeprowadzają. Mają to 
być miejsca bezpieczne, z systemem in-
stalacji przywoławczej, czynną całą dobę 
recepcją i dyspozycyjnymi opiekunami. 
Dla mieszkańców przewidziane są za-
jęcia kulturalne, rozrywkowe, biblioteka, 
pracownie działań twórczych itp.

Druga część centrum powstaje z my-
ślą o osobach z demencją i chorobą 
Alzheimera. One także będą miały za-
pewnione warunki domowe; a ponadto 
opiekę geriatryczną i rozmaite ćwicze-
nia.

Trzecią część centrum zaplanowano 
jako dom opieki społecznej dofinanso-
wany z środków publicznych. Znajdą 
tam miejsce osoby wymagające stałej 
opieki medycznej i profesjonalnej po-
mocy w czynnościach życiowych. Mają 
mieć kompleksową opiekę medyczną 
geriatryczną, fizykoterapeutyczną, die-
tetyczną, a także warunki do rozwoju 
osobistego, podnoszenia aktywności fi-
zycznej i umysłowej.

O zainteresowaniu obiektem, a także 
o potrzebie tworzenia miejsc o podwyż-
szonym standardzie świadczy fakt, że za-
rezerwowano już połowę z 250 miejsc. 
Stosunkowo duże zapotrzebowanie ze 
strony najlepiej uposażonych seniorów 
sprawie, że inwestor zapowiada już 
następne inwestycje w innych rejonach 
Polski.

AKTUALNOŚCI

Aktualności
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Teleopieka i telemedycyna 
dla seniorów

Władze samorządowe coraz częściej
dostrzegają korzyści stosowania tele-
opieki i telemedycyny w systemie opieki
nad osobami starszymi. Dzięki teleopie-
ce następuje redukcja kosztów ponoszo-
nych przez NFZ i szpitale. Szczególne
znaczenie ma jednak dla pacjentów, bo-
wiem wyrabia nawyki prozdrowotne.

Jak działa system, można prześledzić
na przykładzie Gdyni. W odpowiedzi
na zapotrzebowanie społeczne wła-
dze miasta wprowadziły teleopiekę do
usług opiekuńczych. Osoby korzystające
z systemu mają możliwość wezwania
pomocy przez całą dobę. Telefon z trze-
ma przyciskami, zegarek na rękę albo
telefon komórkowy z wisiorem łączy
osobę korzystającą z systemu z centrum
powiadomienia alarmowego.

W ramach gdyńskiego systemu wpro-
wadzono również specjalną usługę „po-
zamedyczną”. Pozwala on połączyć się
z pracownikiem centrum między 8.00
a 16.00 i uzyskać informacje na różne
tematy np. jak załatwić sprawę urzędo-
wą, rozwiązać problem logistyczny albo
po prostu porozmawiać.

Teleopieka wystartowała w Gdyni
w 2012 r. i obecnie korzysta z niej już
100 osób. Warto podkreślić, że dla
klientów MOPS usługa jest bezpłatna,
a dla wszystkich innych mieszkańców
Gdyni wprowadzono 70-procentowy
rabat od standardowych cen. Różnicę
dopłaca urząd miasta. Finalne opłaty
za używanie sprzętu przez osobę objętą
opieką nie przekraczają trzydziestu zło-
tych miesięcznie.

Teleopiekę wprowadza też gmina Ko-
bylnica, kierując ją do osób starszych, 
niesamodzielnych, czasowo lub stale 
samotnych, czyli wymagających stałego 
nadzoru, a także – podobnie, jak w Gdy-
ni – dla wszystkich chcących czuć się 
bezpiecznie i podnieść komfort życia. 
System uzupełniają działania Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Opieki Zdrowotnej. 
Usługa jest bezpłatna, na razie sprzęt 
można wypożyczyć, a w planach jest 
umożliwienie zakupu go na własność.

W Polsce co prawda wdraża się pro-
jekty telemedyczne, ale jest ich zbyt 
mało. Przeszkodą w powszechnym sto-
sowaniu jest najczęściej mała wiedza 
pacjentów i brak promocji takich usług 
w środowiskach lokalnych. 

Sytuację mogą polepszyć prezenta-
cje przedstawiające korzyści tego roz-
wiązania dla systemu zdrowia i opieki, 
a przede wszystkim dla osób starszych. 
Mówi się na nich często o znaczeniu 
w rehabilitacji kardiologicznej. Dla dwu-
dziestu procent pacjentów nie kontynu-
ujących rehabilitacji z powodu trudności 
życiowych – dojazdu do szpitala czy 
utrudnień dla rodziny - telemedycyna 
może być doskonałym rozwiązaniem. Pa-
cjent trenować może w domu w dowol-
nym miejscu i czasie, a zalecony rodzaj 
wysiłku jest na bieżąco monitorowany.

Starzejące się społeczeństwo, coraz 
częstsze choroby kładu krążenia, rosną-
ca liczba pacjentów i brak lekarzy prze-
mawiają za powszechnym stosowaniem 
nowoczesnych usług telemedycznych. 
Miejmy nadzieję, że nie będą one wpro-
wadzane zamiast kompleksowych re-
form systemu opieki zdrowotnej.

Rehabilitacja lecznicza 
w ocenie NIK

Kontrola przeprowadzona przez NIK 
w osiemnastu ośrodkach rehabilitacji 
leczniczej wykazała, że sytuacja w nich 
stale się pogarsza. Największym zagro-
żeniem są kolejki, niższa jakość usług, 
niegospodarność i bałagan.

Pacjentom przede wszystkim doskwie-
ra długi czas oczekiwania – na niektóre 
zabiegi czeka się wiele miesięcy. Zda-
niem NIK, przyczyną złej sytuacji jest 
nie tylko wzrost liczby chorób cywiliza-
cyjnych, wypadków i starzenia się spo-

łeczeństwa, lecz także nieprawidłowości 
w zarządzaniu.
Żaden z ośrodków nie wywiązywał 

się ze świadczeń rehabilitacji domowej, 
placówki pobierały nielegalne opłaty, 
stwierdzono bałagan w finansach. Co 
gorsze, sytuacji nie kontroluje resort 
zdrowia, który - mimo obowiązku usta-
wowego - nie prowadzi kontroli kolejek. 
Z dostępem do rehabilitacji jest coraz 
gorzej. Zdarzają się gigantyczne dyspro-
porcje w dostępie do usłyg np. w woje-
wództwie wielkopolskim i lubuskim było 
dziewięć razy trudniej skorzystać z lekar-
skiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyj-
nej niż w mazowieckim.

Sytuację pogarsza fakt, że nie ma 
regulacji dotyczących zawodu fizjotera-
peuty. Prywatną praktykę może otwo-
rzyć każdy np. elektryk czy szewc. NIK 
zwrócił uwagę, że dopóki nie powstaną 
regulacje ustawowe, nieprawidłowości 
nie znikną. Chodzi o kłamstwa w ofer-
tach i postępowaniach konkursowych, 
a także brak systemu informowania 
o wykroczeniach. 

Jeżeli nie uzna się rehabilitacji za 
część leczenia i nie przeznaczy na nią 
środków, dostępność do niej będzie 
ograniczona, a NIK-owskie raporty znów 
wykażą nieprawidłowości – tak ocenia 
sytuację środowisko lekarskie.

Nie(do)ceniona opieka 
paliatywna

Oddziały opieki paliatywnej w szpita-
lach mogą być likwidowane z powodu 
zbyt niskich opłat za świadczenia. Trud-
ną sytuację widać na przykładzie Szpita-
la Uniwersyteckiego w Krakowie, który 
być może będzie musiał zamknąć od-
dział medycyny paliatywnej. Wysokości 
opłat nie podnoszono tam od 2008 r. 
Obecnie dzień pobytu pacjenta na od-
dziale kosztuje 210 zł, a realne koszty 
szacuje się na czterysta zł. Szansą na 
poprawę sytuacji jest podniesienie staw-
ki za pobyt albo dodatkowa wycena i re-
fundowanie specjalistycznych procedur. 
Część pacjentów nie stać na wyższe 
opłaty, a NFZ nie pali się do zwiększenia 
kwoty finansowania. 

Opracowanie: Barbara Dziubińska

AKTUALNOŚCI

Aktualności
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Powolny proces tworzenia 
Rad Seniorów
Tekst: Przemysław Wiśniewski

11111111111111111

Jeden z warsztatów konsultacyjnych dotyczących kształtu Warszawskiej Rady Seniorów. 
Praca w podgrupach pod kierownictwem facylitatorki Katarzyny Tadeusiak-Jeznach.

W grudniu 2013 roku ustawodawca znowelizował ustawę o samorządzie gmin-
nym, zapewniając podstawę prawną do tworzenia przy samorządach Rad Seniora. 
Tego typu ciała już wcześniej istniały w kilkudziesięciu gminach, ale nie były zazwy-
czaj traktowane jako poważne fora doradcze, a tym bardziej inicjatywne. Po roku 
od wejścia w życie nowelizacji ustawy wiemy, że Rady nie wyrastają jak grzyby po 
deszczu, a ich wizerunek nie uległ znaczącej zmianie. Szkoda, bo założenia długofa-
lowej polityki senioralnej jako jeden z priorytetów wymieniają wspieranie aktywności 
obywatelskiej seniorów, do czego Rady są niewątpliwie najlepszym narzędziem.

W ciągu 2014 roku powstało w Polsce kilkadziesiąt nowych 
Rad Seniorów, najczęściej w dużych miastach i prawie w ogó-
le na poziomie średnich i małych gmin miejskich, a zwłaszcza 
gmin wiejskich i miejsko wiejskich (a więc tam gdzie środowiska 
senioralne bywają najsłabsze, zwłaszcza na polu partycypacji 
obywatelskiej i udziału w podejmowaniu decyzji). Czemu tak 
się stało?

Kiepski moment

Powodem jest przede wszystkim niezbyt fortunny moment 
wejścia w życie ustawy – de facto w roku wyborczym, w którym 
lokalne samorządy mogły być podatne na oddolne starania śro-
dowisk senioralnych na rzecz powołania Rad, ale zazwyczaj nie 
chciały tworzyć dodatkowych ośrodków decyzyjnych rozpraszają-
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cych władzę lub mogących promować nowych aktorów na scenie 
publicznej. Z takimi opiniami autor teksttu zetknął się kilkukrotnie, 
zwłaszcza w małych gminach gdzie toczzyła się rywalizacja o sa-
morządową przyszłość lokalnych włodarzy. Pomysł Rad zazwyczaj 
się tam podobał, ale podjęciu kroków toowarzyszyły obawy o zdo-
minowanie nowego ciała stronnikami czy to wójta/burmistrza 
czy dominujących sił w Radach miejskicch i gminnych. Seniorskie 
samorządy, jak śmierdzące jajko, zostałyy w takiej sytuacji wyrzu-
cane z obszaru zainteresowania decydentów. 

Czy w 2015 roku powstanie więcej Raad niż w 2014? Zapewne 
tak, ale nie odnotujemy zapewne skokowego wzrost. Czemu? 
W prawdzie urzędnicy mają przed sobą względnie stabilne 
cztery lata i często wsłuchują się uwaażnie w głos lokalnie ak-
tywnych środowisk 60+, ale jednak znóów może brakować woli 
politycznej na poziomie władz samorząądowych. Zwłaszcza nowi 
włodarze mogą dążyć do konsolidacji wwładzy i ostrożnego trak-
towania obywatelskich postulatów, na których przyswojenie 
„trzeba czasu”. Oczywiście, kalendarz wyborczy powoduje, że 
zawsze jesteśmy przed jakimiś wyborammi lub po nich. Uchwale-
nie podstawy pod tworzenie Rad może mieć ostatecznie jedynie 
pozytywny wpływ na rozwijanie aktywności senioralnej i wklu-
czanie nowych osób w działania obywwatelskie. Ale żeby Rady 
powstawały, trzeba też wytworzyć impuls do ich rozwoju. A tego 
impulsu brak.

Czas a jakość

Ile czasu trzeba by stworzyć Radę Seniorów? Znane są przy-
kłady gdy trwało to nawet kilka tygodnni. Rada powstawała na 
wniosek organów samorządowych lubb z inicjatywy najsilniej-
szych senioralnych środowisk lokalnychh, przy czym ich członko-
wie pochodzili często z mianowania, a ustalenie kompetencji 
nowychciał odbywało się na zasadzie roboczych konsultacji 
w wąskim kręgu zainteresowanych. WWiele jest w Polsce Rad, 
które powstawały jako reprezentacja jeedynie części środowiska 
lokalnego i bez rozbudowanych konsuultacji społecznych obej-
mujących różnych interesariuszy. W eefekcie, nie brakuje Rad 
o bardzo ogólnym zakresie kompetenccji (ciała „opiniodawczo-
konsultacyjne”, najczęściej bez wpisannia funkcji inicjatywnych 
i kontrolnych), będących atrapami koorzystnymi wizerunkowo 
dla inicjatorów ich powstawania. Mamyy też przynajmniej jeden 
przykład dużego miasta wojewódzkiegoo gdzie w niezgodzie na 
tryb powołania Rady, powstały finalniie dwa, „konkurencyjne” 
ciała – we Wrocławiu działa bowiem Raada „prezydencka” i „spo-
łeczna”. Są też przykłady Rad, które dziiałając więcej niż rok nie 
wydały nawet jednego publicznego ośświadczenia. Takie Rady 
nikomu i niczemu nie służą, ale… kto ppowiedział, że muszą słu-
żyć? Ustawodawca przewidział jedynie, że mogą powstawać. 

Na pewno nie da się stworzyć sensowwnego modelu Rady, do-
stosowanego do lokalnych specyfik i możliwości mobilizacji śro-
dowisk senioralnych, bez przeprowadzeenia rozbudowanych kon-
sultacji wspieranych przez ekspertów. WW taki sposób powołano 
np. Warszawską Radę Seniorów (konsulttacje współorganizowała 
Fundacja ZACZYN), gdzie kilkumiesięczzny proces projektowania 
oddolnego podzielono na kilka etapóww. Niemniej model głębo-
kich konsultacji jest rzadkością. Podobnnie jak rozwijanie Rad na 
poziomie niższym niż gminny (mogą poowstawać w jednostkach 
pomocniczych np. dzielnicach) lub wyyższym (np. na poziomie 
powiatu czy województwa). Takich Raad praktycznie w Polsce 
nie ma, podobnie jak ponadlokalnych ssieci sanioralnych samo-

h skuteczny lobbing, wymianę doświad-rządów, umożliwiającyc
adań. Mało jest też wciąż samorządów czeń czy prowadzenie b
które mają chęć zmierzyć się z różnymi i lokalnych organizacji, k
ad i wybrać najbardziej adekwatną dla modelami tworzenia Ra

do Rady. Dopiero pojawiają się pierw-siebie „mapę drogową” 
praktyk w tym obszarze – odpowiadają sze omówienia dobrych 
rządowe. za nie organizacje poza

ASOS nie wspiera 

ne wspierają powstawanie Rad środkami Czy instytucje centraln
nie. W ramach Rządowego Programu na budżetowymi? Niestety n
znej Osób Starszych (wspiera rocznie kil-rzecz Aktywności Społecz
budżet łączny wynosi około 40 milionów kaset inicjatyw, których b
bnionego priorytetu z którego wspierane złotych) nie ma wyodręb
mnijmy, narzędzie wkluczania seniorów byłyby Rady – przypom
kie, które są priorytetem ASOSa i strate-w aktywności obywatelsk
014-2020. Co istotniejsze, Ministerstwo gii Polityki Senioralnej 2
ej odpowiedzialne za RP ASOS zaprojek-Pracy i Polityki Społeczne
y w taki sposób by projekty przewidujące towało konkurs grantowy
rzenia Rad (od lokalnych diagnoz przez działania na rzecz twor
ngażujące społeczność lokalną po moni-konsultacje społeczne an
m nie mieściły (!). Czemu? Otóż w ASO-toring) de facto się w ni
ód czterech priorytetów dotyczy działań Sie jedynie jeden spośró
zyli takich gdzie beneficjentami (lub jak międzypokoleniowych, cz
odbiorcami zadania) mogą być również kto woli bezpośrednimi 
at. Tylko projekt mieszczący się w tym osoby młodsze niż 60 l

ywać objęcie nim aktywnych urzędników, działaniu może przewidy
zy samorządowców. Problem polega na młodszych ekspertów cz
zez MPiPS działania w ramach tego prio-tym, że przewidziane prz
ają z celami stawianymi przed Radami. rytetu nijak się pokrywa
ować pozyskać środki kreatywnie nagina-Można oczywiście próbo

trzeba się zachować programując dzia-jąc regulamin. Podobnie 
tematu Rad priorytecie trzecim, który ma łania w „pasującym” do t

anie aktywności obywatelskiej osób 60+, na celu właśnie wspiera
mach projektów angażujących seniorów. ale niestety tylko w ram
tu nie można objąć działaniem kluczowe-W ramach tego priorytet
eksperta czy samorządowca 60-. Można go dla stworzenia Rady 

amych seniorów, którzy swoje kompeten-co najwyżej wspierać sa
pracy z decydentami poza projektem, na cje wykorzystają już w p
iwości skorzystało w 2014 roku co naj-„miękko”. Z takich możl

mniej kilka podmiotów.

Z Radami jak z geriatrami. Brak 
koordynacji.

wiadomo, że w Polsce brakuje lekarzy Niemal powszechnie 
listycznych oddziałów geriatrycznych. geriatrów oraz specja
że liczba lekarzy geriatrów rośnie. Na Mało kto jednak wie, ż
lkadziesiąt osób… przy czym wielu nie Mazowszu jest to już ki
jalizacji. System kształcenia lekarzy ge-pracuje w ramach specj

efektywnie niż jeszcze kilka lat temu, ale riatrów działa bardziej e
stępnością nie idzie w parze tworzenie wraz z ich rynkową dos
ejących oddziałach i tworzenie nowych nowych miejsc na istnie
szpitalach. Na braku koordynacji tracą oddziałów w kolejnych s
z Radami, którym zapewniono dobrą seniorzy. Podobnie jest 
niedostatkiem działań wspierających podstawę prawną, ale 

anie w rozproszeniu i często na niskim skazano na funkcjonowa
ś Rady mogą być kulą śniegową, która poziomie. Istniejące dziś
y cały ruch obywatelski. By to się sta-rozpędzając się stworzy
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ło potrzeba impulsu rozwojowego np. ułatwień w dostępie do 
środków w ramach programów grantowych MPiPS, ale również 
w działaniach własnych instytucji publicznych. Kilka lat temu 
Ministerstwo Skarbu Państwa zaczęło uczyć jak inwestować na 
giełdzie. Program „Akcjonariat Obywatelski” MSP prowadziło 
przy wsparciu partnerów z trzeciego sektora i państwowych 
przedsiębiorstw. Eksperci odwiedzali różne ośrodki gdzie orga-

nizowali warsztaty i szkolenia. Ministerstwo wyasygnowało też 
środki na mikro-konkurs grantowy w ramach którego realizowa-
ne były działania adresowane do seniorów. Wydaje się, że po-
dobne seminaria lokalne lub niewielki podręcznik opracowany 
z partnerem pozarządowym, są ciężarem do uniesienia. Chyba, 
że wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów to priorytet pi-
sany patykiem na wodzie?

KOMENTARZ: Senator Mieczysław Augustyn (Platforma Obywatelska)
Kluczem sukcesu polityki senioralnej na dowolnym poziomie jest partycypacja osób starszych w jej tworzeniu. 

Tymczasem poziom partycypacji nie wzrasta. Odpowiednim narzędziem by rósł są oczywiście Rady. Prowadzi-
łem projekt w pierwszej kadencji, a potem robił to dalej pan poseł Szczerba. Dzięki temu mamy już ustawę, 
ale wciąż nie mamy wzrostu partycypacji. W programie ASOS przechodzi mało projektów na rozwój Rad, przy 
czym w ogóle niezbyt dużo się ich tam składa.  Potrzebne jest skoordynowane działanie na rzecz upowszech-
niania gminnych Rad seniorów.

W Niemczech są przepisy, które również umożliwiają tworzenie Rad Seniorów. Tam uznano, że reprezen-
towanie spraw seniorów przez nich samych jest kluczowe. Tam gdzie nie powołano Rady Seniorów - bo nie 
było inicjatywy organizacji czy zgody w samorządzie - to tam z urzędu powołane musi być biuro ds. seniorów. 
W Niemczech te Rady Seniorów nie tylko wyrażają opinię, ale też podejmują inicjatywy. Dla wszystkich jest 
jasne, że są potrzebne. Kierunek jest konkretny: mają powstawać i już.
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Jeśli zgodzimy się, że określone polityki mają służyć konkret-
nej kategorii osób, to celem powinny być działania, które po-
lepszają jakość życia starszej grupy społeczeństwa . Dlatego 
lepiej jest używać określenia polityka dla osób starszych, tak 
jak mówimy o działaniach dla dzieci, młodzieży, osób pracu-
jących – w tym ostatnim przypadku mówi się o polityce rynku 
pracy. Celem proponowanych działań dla osób starszych jest 
zapewnienie godnej starości w różnych wymiarach, co oznacza 
najczęściej określenie warunków przyjaznych osobom starszym. 
Aby odpowiednio ocenić, czy w gminach, powiatach, wojewódz-
twach i globalnie – w kraju warunki te są spełnione, warto 
zobaczyć, jak uwzględnia się jakość życia seniorów w ramach 
polityki dla osób starszych. To może być od razu wskazówką dla 

wszystkich decydentów, na co powinno się zwracać uwagę przy 
planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu ich działań.

Narzędzia kontroli

Są narzędzia ułatwiające sprawdzenie, czy ważne obszary ży-
cia – decydujące o jakości życia osób starszych – są odpowied-
nio rozwijane, i jak ocenia to społeczeństwo, w tym przypadku 
seniorzy. Wiele z tych kwestii dotyczy nie tylko osób starszych, 
lecz także innych grup. Narzędzia mogą być pomocą dla decy-
dentów, by mogli zrobić rachunek sumienia, czy w zarządzanych 
przez nich miejscowościach jest to uwzględnione i odpowiednio 
realizowane.

Polityka senioralna
a jakość życia osób starszych
Tekst: Jolanta Perek-Białas

W „polityce senioralnej” chodzi po prostu o to, by w wielu obszarach polityk publicz-
nych wypracować rozwiązania, które trafnie i efektywnie zaspokoją potrzeby osób 
starszych. Przy tym bez upierania się, że określony wiek metrykalny jest granicą, po 
której przekracza się próg starości i kwalifikuje do tej grupy. 

111111111111111111111111114444444444444444444444444

Uczestnicy projektu „Zdaniem Seniora” Fundacji ZACZYN. Wizyta w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

CZYM JEST POLITYKA SENIORALNA?
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Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów ewaluacji jest 
ocena, czy miejsce zamieszkania jest przyjazne osobom starszym. 
Przyjrzyjmy się, jakie obszary uwzględnia się, by zobaczyć, co w kon-
kretnym obszarze ma znaczenie, i od razu móc sprawdzić, czy zostało 
uwzględnione.

Dlaczego warto się tym zajmować? Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) podkreśla, że miasto przyjazne osobom starszym powinno za-
chęcać do aktywnej postawy przy wykorzystaniu różnych możliwości 
osób starszych, uwzględniając przy tym ich stan zdrowia. Oznacza to, 
że w mieście przyjaznym dla osób starszych, polityki publiczne, usługi, 
zasady i struktury funkcjonowania wspierają i umożliwiają aktywne 
starzenie się. Jest to możliwe, ponieważ:

uznaje się wszelkie możliwości i zasoby osób starszych;•
przewiduje i reaguje w sposób elastyczny na potrzeby i preferencje •
związane z procesami starzenia się;
respektuje decyzje i wybory osób starszych dotyczące trybu życia; •
chroni osoby najbardziej narażone na negatywne czynniki; •
promuje włączenie społeczne seniorów i ich wkład we wszystkie •
dziedziny życia1.

Obszary kluczowe według WHO

Światowa Organizacja Zdrowia określiła w 2007 r. osiem kluczo-
wych obszarów funkcjonowania miasta/ gminy, które charakteryzują 
przyjazne nastawienie wobec osób starszych. Obszary te wykorzystu-
je się w badaniach sondażowych przy konstrukcji kwestionariusza:

przestrzenie zewnętrzne i budynki, w tym zwłaszcza użyteczności 
publicznej; transport; warunki mieszkaniowe: publiczne i prywatne; 
uczestnictwo w życiu społecznym; poszanowanie praw i włączenie 
społeczne, uczestnictwo w życiu obywatelskim i na rynku pracy w ra-
mach zatrudnienia; komunikację i informowanie; usługi medyczne 
i sieć wsparcia społeczności lokalnej.

Przestrzeń zewnętrzna

W tym obszarze ocenia się; czy budynki są przyjemne, zadbane, 
czyste; czy istnieje odpowiednia liczba terenów zielonych np. parki; 
czy są one odpowiednio zaplanowane, z wystarczającą liczbą miejsc 
do odpoczynku –  ławki; czy chodniki są wygodne dla osób starszych 
np. stan ścieżek, szerokość, równa powierzchnia, niskie progi, jak naj-
mniej utrudnień; czy są bezpieczne przejścia dla pieszych np. sygna-
lizator głosu, oznaczenia wizualne; czy dostęp, ulokowanie budynków 
przestrzeni użyteczności publicznej np. podjazd, parking są właściwe; 
czy budynki są w bezpiecznym otoczeniu np. kamery, oświetlenie, bli-
skość przystanków komunikacji miejskiej; czy jest miejsce dla pieszych 
i rowerzystów; na ile dostęp do budynków jest przyjazny dla osób star-
szych np. rampy, windy; czy są toalety publiczne - czyste, wygodnie 
ulokowane, dobrze oznakowane, dostępne dla niepełnosprawnych. 

Transport

W tym przypadku ocenia się dostępność środków transportu pry-
watnego i publicznego – autobusy, tramwaje, pociągi, minibusy, tak-
sówki; dostępność i jakość w połączeniu z kosztami np. niski koszt, 

Wskaźniki aktywnego starzenia

Jednym ze nich, który ma uchwycić dobrostan 
życia osób starszych, jest indeks prezentowany 
cyklicznie od 2013 r. przez brytyjską organizację 
Help Age International zwany globalnym indek-
sem oceny jakości życia seniorów (Global Age 
Watch Index). Uwzględnia on bezpieczeństwo 
materialne, zdrowie, edukację, zatrudnienie, 
sprzyjające środowisko. W pierwszej edycji pre-
zentacji tego wskaźnika Polska zajęła 62. miejsce, 
tj. ostatnie w Europie, głównie w wyniku niskiej 
oceny samopoczucia seniorów oraz małej aktyw-
ności zawodowej osób starszych. Jednak w dru-
giej edycji – w 2014 roku – Polska znalazła się 
w zestawieniu wyżej. Stało się tak, dlatego, że 
zmieniła się wartość wskaźnika wykorzystywane-
go do oceny samopoczucia starszych osób  (tj. 
osoby starsze lepiej niż wcześniej oceniły chęć 
życia -  w porównaniu z młodszymi grupami) oraz 
przez większą aktywność zawodową osób  w wie-
ku 55-64 lat (tj. wzrost wskaźnika zatrudnienia 
w tej grupie). Także ostatni obszar „sprzyjające 
osobom starszym środowisko” zanotował wzrost 
w rankingu z 43 pozycji na 37 w 2014 roku. 

W ramach projektu Komisji Europejskiej i Ko-
misji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. 
Europy powstał inny syntetyczny wskaźnik, tym 
razem aktywnego starzenia dla krajów europej-
skich, tj. Active Ageing Index. Ma on pokazywać, 
w jakim stopniu wykorzystuje się potencjał osób 
starszych w pracy zarobkowej i niezarobkowej. 
Ocenia się w nim aktywność społeczną, w tym 
wolontariat, a także, na ile osoby starsze mogą 
funkcjonować niezależnie, bezpieczne i zgodnie 
ze zdrowym stylem życia. Ponadto bierze się pod 
uwagę, czy w konkretnym kraju w Europie –  stąd 
nazwa europejski indeks aktywnego starzenia, są 
oceniane możliwości realizacji polityki aktywnego 
starzenia. Ten indeks to nowe podejście do oceny 
efektów polityk publicznych. W pierwszej edycji 
prezentacji wskaźnika, tj. w 2012 roku, Polska 
zajęła ostatnie miejsce, ale w kolejnych edycjach 
wartość tego wskaźnika dla Polski także będzie 
większa, podobnie jak w przypadku Global Age 
Watch Index,  m.in. z powodu wzrostu wskaźnika 
zatrudnienia osób w wieku 55-64. 

Prace Zespołu UNECE i Komisji Europejskiej 
pod kierunkiem prof. A. Zaidiego stały się inspira-
cją dla przygotowania ekspertyzy dla województw 
w Polsce (Perek-Białas, Mysińska, 2013). Jej celem 
było określenie, czy można wykorzystać wskaźnik 
aktywnego starzenia nie tylko w skali kraju do 
planowania działań na rzecz osób starszych; lecz 
także, czy może to być narzędzie pomocne w pla-
nowaniu polityk regionalnych dotyczących oma-
wianych zagadnień (Indeks aktywnego starzenia 
w Polsce na poziomie województw). 

1 Światowa Organizacja Zdrowia (2007), Miasta przyjazne osobom starszym w dobie 
globalizacji: przewodnik Światowej Organizacji Zdrowia, Genewa. Por. „Miasta Przyjazne 
Starzeniu: Przewodnik”, który został opublikowany z inicjatywy „Magazynu Miasta” wyda-
wanego przez Fundację Res Publica i Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, sfinansowany 
ze środków Programu ASOS na lata 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Więcej informacji oraz wersja PDF publikacji: http://publica.pl/produkt/miasta-przyjazne-
starzeniu-przewodnik-2
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darmowy lub dotowany; niezawodność i częstotliwość usług 
autobusowych np. stałe rozkłady, czy dojeżdżają na obszary 
z mniejszą liczbą ludności, peryferyjne; częstotliwość jazdy 
w nocy i weekendy; czy uwzględnia się potrzeby różnych grup, 
w tym osób starszych; czy jest sieć połączeń, trasy;  na ile pojaz-
dy są przyjazne osobom starszym np. łatwy dostęp; czy w ofercie 
są usługi dla seniorów np. transportowe dla osób o ograniczo-
nej lub całkowitej mobilności pozwalające dotrzeć do lekarza, 
przychodni, na rehabilitację; czy są – i w odpowiedniej liczbie – 
siedzące miejsca uprzywilejowane w tramwajach, autobusach, 
pociągach; na ile obsługa, czyli kierowcy są uprzejmi, pomocni. 
Dodatkowo ocenia się bezpieczeństwo i komfort transportu –  
poczucie bezpieczeństwa, brak tłoku; przystanki – wygląd, ulo-
kowanie; warunki np. ławki, oświetlenie; taksówki np. zniżki od 
opłat, dostępność pojazdów przystosowanych do przewozu osób 
o ograniczonej sprawności, wygodne świadczenie usług; w jaki 
sposób mieszkańcy mają dostęp do informacji o opcjach środ-
ka transportu, rozkładu jazdy, w jaki sposób korzystać z usług 
transportowych, jak je zamawiać, w jakiej cenie; czy oznaczenia 
na drogach są dla kierowców i pieszych np. znaki drogowe, 
czy są łatwe do odczytania, ulice dobrze oznakowane; jaka jest 
dostępność miejsc parkingowych dla określonych grup. Powyż-
sze kwestie coraz częściej uwzględnia się przy ocenie miejsca 
zamieszkania. Warto podkreślić, że istotna jest także ocena 
uprzejmości osób pracujących w środkach transportu – kierow-
ców np., czy z uśmiechem witają pasażerów, także starszych.

Warunki mieszkaniowe

W tym obszarze jedną z pierwszych ocenianych kwestii jest 
dostępność –  przede wszystkim finansowa – mieszkań komu-
nalnych. Dodatkowo ocenia się możliwość korzystania z me-
diów – elektryczności, gazu, wody o korzystnych cenach; wygląd 
budynków mieszkalnych np. szerokie korytarze, wejścia, windy 

lub podjazdy; wsparcie, w tym finansowe, wprowadzania zmian 
w domach/ mieszkaniach dostosowujących warunki do zmie-
niających się potrzeb osób, które nie mają pełnej sprawności; 
lokalizację mieszkań/ domów z oceną dostępu do niezbędnych 
usług  - odległość; sieć wsparcia rodziny, sąsiadów, znajomych, 
na którą osoba starsza może liczyć; przestrzeń do mieszkania, 
zachowana prywatność, poczucie bezpieczeństwa.

Udział w życiu społecznym

Oprócz spraw mieszkaniowych czy dostępu do usług ocenia 
się możliwości udziału osób starszych w życiu społecznym. Cho-
dzi nie tylko o dostępność do oferty życia społecznego np. loka-
lizację imprez, dogodne terminy i godziny wydarzeń; lecz także 
o przystępne ceny bez dodatkowych lub ukrytych kosztów; moż-
liwość udziału w wydarzeniach bezpłatnie lub ze zniżkami; skalę 
uczestnictwa w działaniach np. gamę dostępnych aktywności, 
lokalne działania aktywizujące ludzi w różnym wieku i o różnych 
predyspozycjach, sytuacji materialnej, zdrowotnej, wykształce-
niu; świadomość istniejących działań i wydarzeń np. dobrą 
komunikację ze starszymi osobami za pomocą odpowiednich 
środków i we właściwy sposób, wliczając w to informacje o ak-
tywnościach, dostępności, opcjach transportu na wydarzenia 
itp.; sposób zachęcania do uczestnictwa np. zaproszenia oso-
biste, wydarzenia, w których łatwo brać udział, niewymagające 
szczególnych umiejętności i kwalifikacji; integrowanie pokoleń, 
kultur i wspólnot np. lokalne obiekty promujące wspólne i uni-
wersalne użytkowanie, lokalne miejsca spotkań i działań.

Poszanowanie praw osób starszych

Ocenia się też np. czy osoby starsze mogą brać udział w pu-
blicznych konsultacjach, korzystać z różnych usług, czy w ra-
mach pracy społecznej (wolontariat) ich prawa są uwzględ-
niane, czy usługi dla tej grupy świadczy pomocny i uprzejmy 

CZYM JEST POLITYKA SENIORALNA?
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personel, na ile media nie tylko pokazują osoby starsze, lecz 
także aktywnie włączają je w dyskusję publiczną, przedstawia-
ją pozytywnie i bez stereotypów, w jaki sposób realizowane są 
idee integracji międzypokoleniowej, czy i jak wdrażane są idee 
edukacji obywatelskiej np. informowanie o działaniach i wyda-
rzeniach lokalnych, regionalnych, edukacji do starości i o sta-
rości m.in. przekazywanie w szkołach wiedzy o starzeniu się 
i osobach starszych. Ponadto ocenia się, w jaki sposób osoby 
starsze włączane są w proces podejmowania decyzji samorzą-
dowych np. wybory, udział w ciałach doradczych, radach senio-
rów; czy i w jaki sposób mogą one liczyć na pomoc społeczności 
lokalnej np. diagnozowanie, jaki jest wkład seniorów w rozwój 
społeczności lokalnej, w jaki sposób rozpoznawany jest poten-
cjał osób starszych i jak go można wykorzystywać; jaka jest rola 
osób starszych w rodzinie np. zapewnienie pomocy i wsparcia 
rodzinnego, szacunek.

Aktywność obywatelska i możliwość pracy

Istotne znaczenie dla oceny przyjaznych warunków dla osób 
starszych mają też aktywność obywatelska i możliwość pracy. 
Ocenić można, w jaki sposób zachęca się seniorów do uczest-
niczenia w życiu obywatelskim np. poprzez ciała doradcze/ 
eksperckie; czy są odpowiednie i adekwatne informacje o  or-
ganizacjach umożliwiających aktywność; jak wygląda wsparcie 
ułatwiające uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach; czy są 
elastyczne rozwiązania w organizacji pracy dostosowanej do 
możliwości starszych pracowników i wolontariuszy np. praca 
na pół etatu, programy i pomocne agencje zatrudnienia; czy 
pracodawców zachęca się do zatrudniania osób starszych, czy 
są możliwości zatrudnienia osób starszych – różne warianty 
współpracy i czy są regulacje prawne w tym zakresie. Ponadto 
ocenia się, w jaki sposób prowadzona jest polityka zapobie-
gania dyskryminacji osób starszych; czy są opcje przejścia na 
emeryturę z własnej woli i na jakich warunkach; jakie są rozwią-
zania sprzyjające przedsiębiorczości np. wsparcie dla starszych 
przedsiębiorców i możliwości samozatrudnienia; informacje 
o wspieraniu małych i rodzinnych działalności gospodarczych; 
czy docenia się działalność seniorów na rzecz społeczeństwa 
np. szacunek i docenianie ich udziału w aktywności zawodowej, 
społecznej i obywatelskiej. I kolejne punkty do oceny: czy pra-
codawcy są wrażliwi na zmieniające się potrzeby i możliwości 
starszych pracowników; czy osoby przed emeryturą i emeryci 

mogą brać udział w szkoleniach; jakie są opcje przekwalifiko-
wania się, zmiany dotychczasowego życia z szeroką ofertą wo-
lontariatu – czy jest duży wybór w tym zakresie. 

Komunikacja i informowanie

Obecnie człowiek, który nie ma dostępu bez informacji, staje 
się wykluczonym. Z tego względu komunikację i informowanie 
osób starszych w sposób zrozumiały także uwzględnia się przy 
ocenie miejsc dla nich przyjaznych. Sprawdza się, na ile stoso-
wana jest zasada powszechności – użycie zróżnicowanych źró-
deł; czy informacja jest właściwa, w odpowiednim czasie i na-
leżycie adresowana; w jaki sposób ją się prezentuje –  forma, 
format, wygląd, jeśli np. w czasopismach, gazetach, to ocenia 
się treść, wygląd strony, odpowiedni styl, słownictwo; w jakim 
stopniu wspiera się seniorów w  korzystaniu z technologii infor-
macyjnych – edukacja cyfrowa, dostęp do tego kanału informa-
cji bezpłatnie lub po przystępnych cenach.

System wsparcia opieki i organizacji usług 
zdrowotnych

Ostatni obszar ważny dla starszych osób to system wsparcia 
opieki i organizacji usług zdrowotnych. W tym przypadku ocenia 
się dostępność do opieki zdrowotnej – do usług zdrowotnych, 
społecznych, opiekuńczych w ramach rozwiązań administra-
cyjnych, a także ofertę dostępnych usług medycznych – na ile 
jest szeroka. Ważne jest także, czy są rozwiązania obejmujące 
promocję zdrowia, które mają zapobiegać chorobom i niepeł-
nosprawności, czyli jaka jest profilaktyka zdrowotna. Ponadto 
ocenia się rozwiązania dotyczące opieki domowej np. pomoc 
w domu, robienie zakupów, zapewnianie posiłków, wizyt lekar-
skich; jakie są opcje dla osób, które nie mogą mieszkać bez 
opieki –  możliwość korzystania z dziennych czy całodobowych 
domów opieki. Ocenia się również jakość sieci usług społecz-
nych np. czy usługi są koordynowane; na ile wolontariat, w tym 
międzypokoleniowy, odgrywa istotną rolę.

CZYM JEST POLITYKA SENIORALNA?

Dr Jolanta Perek-Białas jest adiunktem w Instytucie Statystyki 
i Demografii SGH i pracownikiem Instytutu Socjologii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.
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Decydenci 
nie myślą strategicznie

Z prof. Barbarą Szatur-Jaworską z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu War-
szawskiego rozmawia Przemysław Wiśniewski
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CZYM JEST POLITYKA SENIORALNA?

Co to jest polityka senioralna? Jak roozu-
mieć ten termin? 

To jest termin, który stał się popularrny,
ale jego znaczenie nie do końca ustaloono.
W dokumentach rządowych termin ten
jest próbą połączenia różnych działań wo-
bec ludzi starych wiekiem.

Czy pani zdaniem w Polsce jest spójójna
polityka senioralna lub jej podstawwy? 
Zarówno systemowe, jak i na poziommie
lokalnym?

Moim zdaniem, nie. Natomiast od nie-
dawna widać działania podmiotów ppoli-
tycznych, które być może doprowadzą do
powstania polityki senioralnej. Najwważ-
niejsze, że na razie nie rozstrzygnięto, czy
to powinna być odrębna dziedzina polityki państwa, czy raczej 
„przebiegająca w poprzek” polityk publicznych idea widocz-
na w polityce społecznej, gospodarczeej, ludnościowej itd. Nie 
stwierdzono tego jednoznacznie, choćć wdrożone rozwiązania 
organizacyjne i instytucjonalne sugerują, że ma to być odrębna 
polityka. 

Jakie są powody, że tak późno zaczęęto projektować coś, co 
można będzie w przyszłości nazwać ppolityką senioralną, lub 
też politykami szczegółowymi uwzglęędniającymi fakt starze-
nia się społeczeństwa i potrzeby osóbb starszych?

Uważam, że to efekt braku myśleniaa strategicznego u decy-
dentów politycznych różnego szczebla. Efekt myślenia wycinko-
wego, bez wieloletniej perspektywy. Decydenci za mało zdawali 
sobie sprawę, że społeczeństwo się staarzeje. Zmiany po refor-
mie emerytalnej wskazują, że nie do końca konsekwentnie przy-
jęli, iż faza starości wydłuży się, że prooporcje między starszymi 
i młodszymi zmienią się, i potrzebna jesst konsekwentna polityka 
emerytalna. Wiedzę o tym, co nas czekka w sensie demograficz-
nym miało środowisko polskich gerontoologów, które od dawna 
mówiło i pisało o konsekwencjach starzenia się ludności, potrze-
bie budowania nowej polityki społeczneej, gospodarczej. Ale nie 
słuchano go. Moim zdaniem kluczowyym problemem jest brak 
przenikania wiedzy ze środowisk naukoowych do decydentów.

A jak pani ocenia sytuację dzisiaj. WWielu naukowców, dzia-
łaczy organizacji pozarządowych, nawet posłów z Sejmowej 
Komisji Polityki Senioralnej mówi, żee polityka państwa na 
rzecz seniorów i przyszłych pokoleń jjest wizerunkowa. Dużo 
jest działań, które nie dotykają istotyty problemów seniorów 
np. ubóstwa osób starszych, ich probblemów ze zbiurokraty-
zowaną i niedoinwestowaną służbą zddrowia, włączania w ak-
tywność społeczną. Jak pani ocenia to co robi się dziś na 
poziomie rządu, ministerstwa, parlammentu?

Zgadzam się, że na tym etapie twoorzenia polityki senioral-
nej sięga się po działania dające szybkkie efekty. Dlatego sięga 
się do osób aktywnych, którym wystarrczy niewielkie wsparcie, 
żeby same coś stworzyły, zaproponowwały. Trzeba dostrzegać 
problemy osób niesamodzielnych, mająących trudności z zaspo-
kojeniem potrzeb. Trzeba pokazywać, że osoby starsze mają 
zróżnicowane wymagania, proponować różne formy wsparcia 
dla nich. Wydaje mi się, że jesteśmy naa dobrej drodze do tego, 
by pokazywać różne oblicza starości i stopniowo dochodzić do 

dniejszych problemów. Trzeba walczyć trud
stereotypami i traktowaniem seniorów ze s
o grupy homogenicznej.jako

ak same środowiska senioralne walczą A ja
prawy własnej grupy pokoleniowej? Są o sp
tnerem do dyskusji? Naciskają na wła-part
czy zabiegają o korzyści dla własnych dze 
członkowskich?baz 

Nie ma i nie było w naszym kraju lobbin-N
środowisk osób starszych. Nie tylko dla-gu ś
o, że  to zbiorowość wewnętrznie zróżni-tego

wana. Jedyny realny lobbing prowadzony cow
przeszłości przez związki zawodowe do-w p
zył uprawnień emerytalnych. Inne pro-tycz
my, ponieważ dotyczą jednych, a innych blem

nie mają silnego przedstawicielstwa. nie, 
w, Rencistów i Inwalidów nigdy nie miał Polski Związek Emerytów
tów pozycji pozwalającej na kreowanie w stosunku do decyden
były przetargi o jakieś formy uprawnień, całościowej polityki. To b
a nie pomysł tworzenia całościowej po-świadczeń społecznych, 
nie sporą grupą nacisku są uniwersytety lityki senioralnej. Aktualn
e nie mają jednego przedstawicielstwa, trzeciego wieku, ale one
ezentować interesy jedynie osób najbar-a w dodatku mogą repre
m, że silny lobbing może powstać wtedy, dziej aktywnych. Uważam
interesy grupy, która jest w stanie wyło-gdy są istotne wspólne i

ekspercką kompetencję, co pozwala stać nić program, ma dużą e
dentów. Jeśli zaś zgłasza tylko roszczenia się partnerem dla decyd
ntów realizacji celów, to taka grupa nie bez propozycji instrume
two z władzą. Pojęcie lobbingu oznacza może liczyć na partners
rską wobec władzy. Grupa nacisku musi dla mnie pozycję partne

przekonają decydentów, że opłaca im się mieć argumenty, które p
ne rozwiązania, uwzględnić te interesy wprowadzić proponowa
starszych pod tym względem były słabe grupy. Środowiska osób 

reprezentacji, która zajęłaby pozycję lob-i nadal nie widzę silnej r
Na pewno tak jest na poziomie central-bysty, partnera władzy. 

ma może lobbing lokalny, bo tam, gdzie nym. Większą szansę m
międzyludzkie, łatwiej rozpoznać interes są bezpośrednie więzi m
e tylko interes grupy osób starszych.całego środowiska, a nie

można zrobić lokalnie. Czy są samo-Uważa pani, że więcej 
ntują, testują nowe rozwiązania, świa-rządy, które eksperymen
wyzwań demograficznych i wdrażają domie podchodzą do 
alną?własną politykę seniora
est samorząd Gdyni, który ma całościo-Dobrym przykładem j
różne instrumenty, nie ogranicza się do we podejście, sięga po r
stawie o pomocy społecznej. Bo właśnie tych, które zapisano w u
yp, że człowiek stary potrzebuje świad-tutaj brniemy w stereoty
cznej. A w Gdyni są ciekawe pomysły czenia z pomocy społe
trzeb, włączenie osób starszych do bu-na zdiagnozowanie pot
czeń dla nich, a konkretnie - świadczeń dowania systemu świad

o potraktowano osoby starsze, próbując opiekuńczych. Tam serio
upiającą różne inicjatywy realizowane stworzyć instytucję sku

wszystko koordynować. To  ośrodek in-w mieście, by należycie 
ńców, w którym można się dowiedzieć, formacyjny dla mieszka

można zrobić. Gdynia jest przykładem co jest dostępne, co m
się w sposób niesztampowy o polityce miasta, w którym myśli 

senioralnej.

Dziękuję za rozmowę.



20

NR 1/2015

CZYM JEST POLITYKA SENIORALNA?

Czy w Polsce istnieje system wsparcia osób starszych?
W Polsce istnieje system wsparcia, ale jest bardzo wybiórczy 

i skoncentrowany na osobach najmniej samodzielnych. Obecny 
system opiera się na elementach, które mają charakter medyczny, 
zdrowotny, a więc geriatryczny. Ale to za mało. Moim zdaniem, 
pomoc społeczna powinna dążyć do  rozbudowania usług dla 
osób starszych, umożliwić  im dostęp do usług społecznych, kul-
turalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Trzeba także uwzględnić 
fakt, że pomocy wymagają również osoby aktywne – bo im dłużej 
zachowa się aktywność, tym problemy wynikające z upływu czasu 
mogą być mniejsze i to w sensie społecznym, jak i osobistym.

Mamy w Polsce politykę senioralną lub choćby dobre podsta-
wy do wdrażania jej w przyszłości? Przez ponad dwadzieścia 
lat nie było wiodącej instytucji zajmującej się sprawami se-
niorów.

Administracja publiczna niedawno dostrzegła specyfikę potrzeb 
osób starszych. Trudno mówić, że po półtora roku mamy politykę 
senioralną, skoro w innych krajach jej tworzenie trwało wiele lat. 
Na pewno nie wypracujemy jej w krótkim czasie, ale zalążki są. 
Dobrą, kompleksową politykę senioralną buduje się od dołu. Wa-
runkiem każdej dobrej polityki odpowiadającej na potrzeby ludzi 
jest istnienie demokracji. Im bardziej rozwinięta demokracja, tym 
lepiej, dokładniej i pełniej mogą być wyartykułowane specyficzne 
potrzeby, często niedostrzegane lokalnie, a tym bardziej w kon-
tekście ogólnokrajowym. Tak samo jest ze starością.

Dlaczego kładzie pan nacisk na lokalne potrzeby? W różnych 
regionach seniorzy mają różne problemy?

Obraz starości zależy też od wykształcenia, atmosfery społecz-
nej i przestrzeni. Inny jest na wsi zurbanizowanej i tradycyjnej, 
inny w dużym mieście z siecią infrastruktury społecznej i w małym 
miasteczku, gdzie sieć jest minimalna. Jeżeli mówimy o polityce 
senioralnej, to potrzeba co najmniej kilku lat, by zaakceptować 
specyficzne lokalne potrzeby osób starszych. Rzecz w tym, by nie 
było wrażenia, że gmina czy dzielnica współzawodniczą o środki 
na klub seniora, placówkę WIGOR albo na żłobek. Potrzebne jest 
przekonanie społeczne, że niezbędne są placówki dla najmłodszych 
i najstarszych, ponieważ jedne i drugie ułatwiają życie rodzinie. 
A rodzina w obu przypadkach odgrywa ogromną rolę. Celem po-
lityki senioralnej, jaką mamy mieć w Polsce, nie jest wyręczanie 
rodziny, lecz wspieranie jej. Adresatami polityki będą osoby starsze 
i ich faktyczni i potencjalni opiekunowie. Polityka senioralna, czy 
jak ja wolę ją nazywać - polityka wobec osób starszych - obejmie 
znaczną część społeczeństwa, nie tylko osoby najstarsze.

Jako gerontolog zajmuje się pan procesami starzenia w wy-
miarze socjologicznym, ekonomicznym, czy zmian demogra-
ficznych. Muszę jednak spytać o kwestię związaną z biologią 
i medycyną, czyli geriatrią. Czego najbardziej potrzebuje pol-
ski system opieki geriatrycznej? 

Mamy niemal najmniej w Europie lekarzy geriatrów udzielających 
porad osobom starszym, ale zwiększenie ich liczby nie rozwiąże 
wszystkich problemów. Brakuje też lekarzy innych specjalności, znają-
cych specyfikę chorób wieku starczego, umiejących udzielić pomocy. 
Zatem o jakości opieki zdrowotnej wobec osób starszych nie zdecy-
duje to, ilu będzie geriatrów na 10 czy 100 tys. osób starszych, ale 
dostęp do lekarza, łatwość  uzyskania pomocy i porady, otrzymania 
skierowania na badania. Ponadto warto pamiętać, że u nas często 
myli się, albo łączy, trzy pojęcia – geriatrię, opiekę długoterminową, 
i nieraz opiekę paliatywną. A to trzy odrębne obszary medycyny. 
Geriatria zajmuje się wiedzą na temat chorób wieku podeszłego, 
opieka długoterminowa dotyczy zazwyczaj osób przewlekle chorych, 
a opieka paliatywna ma przede wszystkim zapewnić godny, wolny od 
cierpienia finalny etap życia. Dla dobrego funkcjonowania wszystkich 
tych obszarów kluczowe są pieniądze i to jest prawda znana. Każdy 
z obszarów wymaga doinwestowania.

Czy da się wzmocnić te obszary bez podniesienia składki 
zdrowotnej i radykalnych zmian w systemie opieki?

Nie będzie poprawy bez większych inwestycji. Wzrost licz-
by osób starszych wymusi zwiększenie nakładów na medycynę 
związaną z wiekiem podeszłym. Będą nowe procedury i sposoby 
postępowania oznaczające wyższe koszty, i pacjentów będzie wię-
cej. Nie można też zapominać, że geriatria i gerontologia to ob-
szary interdyscyplinarne. Sytuacja zdrowotna starszej osoby jest 
konsekwencją działań lekarzy i personelu służby zdrowia, a także 
warunków życia i pracy. To splot uwarunkowań społecznych, eko-

Możemy być zdrowsi, 
bardziej mobilni i aktywni

Z prof. Piotrem Błędowskim, wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geron-
tologicznego, rozmawia Przemysław Wiśniewski.
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nomicznych i medycznych. Jeżeli będziemmy świadomi tego związ-
ku, to w przyszłości nakłady na ochronę zzdrowia nie będą musiały 
wzrastać tak bardzo, jak wynika to bezpoośrednio z prognoz demo-
graficznych. Moim zdaniem, nie możnaa rozpatrywać oddzielnie 
gerontologii społecznej i geriatrii. Są onee związane i dlatego inwe-
stycja w jeden obszar przynosi efekty wwymierne w innych. Jeżeli 
bardziej zadbamy o jakość życia we wcześniejszych okresach, to 
w przyszłości będziemy mniej chorowali, a jeśli bardziej zadbamy 
o zdrowie w początkowym etapie, to ddłużej będziemy zdrowsi, 
bardziej mobilni, gotowi do kontynuowaania różnych form aktyw-
ności, od zawodowych po społeczne.

Jak pan ocenia zapowiedzi pani preemier Ewy Kopacz z jej 
exposé m.in. dotyczące programu WIGGOR? 

Dobrze, że takie hasła w exposé się zznalazły, bo po raz pierw-
szy wiele uwagi poświęcono problemomm starzenia się i starości. 
Teraz zaczyna się dyskusja na temat sszczegółów. Na przykład 
o tym, czy rozwijać domy dziennego ppobytu dla osób, których 
samodzielność jest ograniczona, czy też kluby seniora dla aktyw-
nych. Jeżeli jedno i drugie, to dobry kiierunek. Opieka, pomoc, 
wsparcie, aktywizacja były dopasowanee do możliwości i oczeki-
wań osób starszych, poziomu ich sprawnności. Rozwiązań na rzecz 
tej niejednolitej grupy musi być wiele. Occzywiście, po wysłuchaniu 
expose rodzi się pytanie: kto ma to finannsować? 

Domy WIGOR mają być finansowane na zasadzie miksu. 1/3 
rząd, 2/3 samorządy i seniorzy.

Po pierwszym roku działania. Początkowwo 80 proc. ma finansowac 
budżet państwa, a 20 proc. – gmina. Pomyysł, żeby gminy współfinan-
sowały jest z jednej strony oczywisty, bo ggmina jest wspólnotą, więc 
na niej spoczywa obowiązek zaspokojenia potrzeb członków wspólno-
ty. Ale z drugiej strony stan finansów na to raczej nie pozwala. Gdyby 
zwiększyć dochody, zmieniając ustawę o ppodatku od dochodów oso-
bistych czy o podatkach od przedsiębiorstw, to samorządy miałyby 
więcej pieniędzy. Oczywiście nie każda gmmina przeznaczyłaby zwięk-
szone dochody na finansowanie świadczeeń. Dopóki nie powstanie 
spójna koncepcja, dyskusja jest przedwczessna.

Rozszerzanie sieci instytucji pomocy sspołecznej i oferty akty-
wizacji dla seniorów to dobry kierunek? Co więcej państwo 
może zrobić?

Kierunek jest dobry. Rzecz w tym, by ppolityka państwa, poszcze-
gólne obszary polityki społecznej były powiązane. Jeżeli mówimy 
o wsparciu osób starszych i ich rodzin, tto efekty pomocy wpłyną 
na warunki i jakość życia rodziny i wiele innych obszarów życia 
z rynkiem pracy włącznie. Jest wiele osób,, które z tego rynku muszą 
się wycofać, już się wycofały, albo zrobiąą to niedługo, by się opie-
kować starszymi i niesamodzielnymi osobami. Potrzebne są syste-
my wsparcia, opieka zapewniająca wytchnienie, o czym mówi się 
w projekcie ustawy o świadczeniach opiiekuńczych; rozbudowana 
sieć domów dziennego pobytu i całościoowa koncepcja, czyli baza 
dla osób niesamodzielnych. Nie możemyy patrzeć na politykę wo-
bec starości czy inny wycinek polityki społłecznej w wąski, branżowy 
sposób; ale musimy uwzględniać, że finaansowe, materialne efekty 
działań w jednym obszarze po pewnymm czasie przyniosą efekty 
gdzie indziej. Te efekty będą się liczyły w skali makroekonomicznej. 
Jeżeli szukamy środków na realizację dziaałań, to powinniśmy odejść 
od branżowego budżetu, w którym wiadoomo, że np. minister pracy 
czy zdrowia mają tylko część środków. Sppójrzmy na przykład, jakie 
korzyści przynosi rozwijanie sieci wolontaariatu senioralnego. Część 

cych się społecznie będzie dłużej aktywna, osób starszych udzielając
szystkim nie zostanie zmarnowany ich ka-potrzebna, ale przede ws
ie ma niczego gorszego niż to, że człowiek pitał ludzki i społeczny. Ni
amyka się w czterech ścianach i jest może odchodzi na emeryturę, z
a jego doświadczenie, wiedza, umiejętno-aktywny, ale w rodzinie; a
ia się z ludźmi, są zarzucone.ści, sposób komunikowan

niach aktywizujących np. wdrażanych Co pan myśli o działan
na rzecz Aktywności Społecznej Osób w ramach Programu n

Starszych ASOS? 
powinni być wszyscy, którzy chcą. To nie Uważam, że aktywni p

ywność jest prawem osoby starszej. Scep-może być przymus. Akty
ości nauczenia aktywności 75-latka, który tycznie patrzę na możliw
zejściu na emeryturę nie był aktywny. Na-przez  dziesięć lat po prz
gramy te pełnią ważną rolę edukacyjną, tomiast uważam, że pro
prospołecznych, postaw aktywnych musi-pokazując, że zachowań 

edno. W Polsce wciąż brakuje społecznej my się uczyć. I jeszcze je
ci osób starszych. Jeśli popatrzymy na to akceptacji dla aktywnośc
zech, to okazuje się, że tam niemal każdy za granicą np. w Niemcz
co najmniej dwóch stowarzyszeń: hodow-od urodzenia należy do c
u sportowego itd. My uczymy się tego do-ców, jakiegoś chóru, klub
ntariuszy na Zachodzie przeważają osoby piero teraz. Wśród wolon
ywność zawodową, ale są jeszcze na tyle starsze, bo skończyły akty
, że chcą energię wykorzystać dla innych. sprawne, gotowe działać,
starzenia się wygląda inaczej, w związku U nas kultura starości i s
szy przeważają ludzie młodzi. Programy z tym wśród wolontarius
nawet, jeśli to jest trochę sztuczne, to od ASOS łączą generacje. I 
auczyć młodych, że człowiek starszy umie czegoś trzeba zacząć. Na
mie, o czym się do niego mówi, obsługuje się śmiać, żartować, rozu
się w postrzeganiu starości na przełomie komputer. Zatrzymaliśmy 
 się wydaje, że ci staruszkowie ciągle nic lat 80. i 90. XX w. i nam
mieją. A tak nie jest.niczego rozumieją i nie u

obywatelska osób starszych będzie ro-Aktywność społeczna, o
gnitarze będą się z ta grupą bardziej sła? Czy politycy i dyg

liczyć?
ć obrazobórcze, ale nie chciałbym, żeby To się może wydawać
nowi grupę wyborców dyktującą kierunki osoby starsze zaczęły sta

ołam się tzw. Planu Madryckiego ONZ, rozwoju państwa. Odwo
w 2002 r., a który dopiero 2012 r., po który Polska podpisała w
olskiego Towarzystwa Gerontologicznego licznych interwencjach Po
opublikowany. Mówi on, że  polityka pań-został przetłumaczony i o
zych powinna uwzględniać ich potrzeby stwa wobec osób starsz
stopniu jak innych grup, ale nie tworzyć i zaspokajać je w takim 

rencji, bo to prowadziłoby do konfliktów nieuzasadnionych prefer
o, by osoby starsze miały takie same pra-społecznych. Chodzi o to
y w identycznym stopniu uwzględniane. wa, a ich potrzeby były
głośno mówić o potrzebach, ale głównie Osoby starsze powinny g
rady seniorów przy samorządach gmin-lokalnie. Można tworzyć 

ci prezentowania poglądów. Nie ma na nych, są inne możliwośc
 partia polityczna osób starszych prze-świecie kraju, w którym

a lat. Zbyt wiele dzieliłoby jej członków. trwałaby dłużej niż kilka
ce starszy elektorat jest konserwatywny, Przekonanie, że w Polsc
słucha jednego radia, jest uproszczone, popiera jedną partię i s
artii politycznych wykorzystuje elektorat nieprawdziwe. Wiele pa
ąc różne świadczenia, działania; krytyku-osób starszych, obiecują
się u progu 2015 r., że politycy ponownie jąc to, co zrobiono. Boję s
nie osoby starsze. potraktują instrumentaln

Dziękuję za rozmowę.
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Starzenie się społeczeństwa i wydłużenie średniego czasu 
trwania życia stanowią wyzwanie dla administracji samorzą-
dowej i rządowej. Władze publiczne muszą sprostać uzasadnio-
nym oczekiwaniom starszych ludzi i wykorzystać ich potencjał. 
Administracja stoi przed ogromnymi wyzwaniami: zapewnie-
niem stabilności finansowej systemu zabezpieczenia na starość 
i bezpieczeństwa zdrowotnego. Ważne jest także tworzenie wa-
runków umożliwiających osobom starszym uczestnictwo w życiu 
społecznym, utrzymanie ich autonomii i niezależności.

Starość – faza życia

Ustawa o samorządzie gminnym wpisuje zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty do zadań własnych gminy. Pomoc 

winna obejmować wszystkie grupy ludzi starszych - słabych eko-
nomicznie, zdrowotnie i społecznie. Tych, którzy przy niewielkiej 
pomocy mogliby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym; 
i tych aktywnych, wymagających wsparcia. 

Ustanowienie przez Unię Europejską roku 2012 Rokiem Ak-
tywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 
zwróciło uwagę na starość jako fazę życia, która stwarza nowe 
możliwości zaangażowania się w działania dla siebie i innych, 
a także na obszary wymagające zmian w polityce senioralnej.

Wspieranie i wzmacnianie potencjału osób starszych oraz ak-
tywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym to wykorzystanie 
ogromnego kapitału. Określenie „aktywność” nie powinno być 
rozumiane tylko jako możliwość przedłużenia pracy zawodowej 
lub udziału w życiu społecznym poprzez wolontariat. Ma ono 

Aktywność osób starszych
Zadania dla samorządu lokalnego
Tekst: Maria Zrałek

Starzenie się społeczeństwa i indywidualny wymiar starości decydują o rodzaju i za-
kresie działań w polityce społecznej. Populacja osób starszych jest niejednorodna. 
Różnicuje ją wiek, stan zdrowia, poziom zamożności, sytuacja rodzinna, wykształce-
nie, warunki życia, wiedza i doświadczenie, a także fizyczne i mentalne możliwości. 
Czynniki te należy uwzględniać w polityce senioralnej, jeśli chce się zapewnić odpo-
wiednią jakość życia rosnącej populacji najstarszych mieszkańców.
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Parada Seniorów 2015: Foto: Magdalena Starowieyska
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szersze znaczenie. Aktywność osób staarszych należy wspierać, 
umożliwiając im starzenie się w zdrowiu i przy zachowaniu sa-
modzielności, prowadzeniu produktywnnego życia w społeczeń-
stwie i gospodarce. Oznacza to, że akttywność traktowana jest 
holistycznie, gdyż odnosi się do wszystkich zajęć, które kreują 
udział w społeczeństwie w sferze społeccznej, politycznej, gospo-
darczej, kulturalnej, duchowej czy obywwatelskiej, a także pozwa-
lają na samorealizację. 

Strategia polityki społecznej przy twworzeniu podstaw pełne-
go uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym obejmuje 
działania w ramach wielu polityk szzczegółowych i powinna 
dotyczyć wszystkich starszych z uwzgględnieniem ich ograni-
czeń zdrowotnych, ekonomicznych, meentalnych i innych. Rolą 
podmiotów publicznych jest tworzenie warunków podnoszenia 
zaangażowania i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społeczno 
– gospodarczym. W takim ujęciu aktywwne starzenie się oznacza 
synergię działań idących „od góry” (uppoważnienie) i „od dołu” 
(uczestnictwo).

Aktywność osób starszych w dużymm stopniu zależy od sta-
nu zdrowia. Subiektywne i obiektywnee wskaźniki pokazują, że 
w Polsce nie jest on zadowalający starrzenie się w zdrowiu po-
winno być jednym z kierunków politykki senioralnej. Wielka tu 
rola samorządów, ale dużo pracy mająą one również na innych 
polach.

Udział w przemianach

Ludzie starsi poprzez wolontariat i udział w instytucjach 
demokratycznych stanowić mogą jeden z podstawowych czyn-
ników przemian rynkowych i społeczznych. Wolontariat daje 
szansę wykorzystania umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia 
zainteresowań, zdobycia doświadczeniaa w nowych dziedzinach, 
wpływu na zmiany społeczne i możliwoość zaangażowania się. 

Urzeczywistnienie wspólnych celóww i dążność do dobra 
wspólnego realizowane we wspólnotach obywatelskich zgodnie 
z zasadą subsydiarności, gwarantuje jjednostkom i społeczeń-
stwom podmiotowość, nie eliminując prrzy tym wsparcia ze stro-
ny państwa. 

Działalność woluntarystyczna i udziaał w instytucjach demo-
kratycznych są wyznacznikiem aktywności obywatelskiej. Wolon-
tariat to forma aktywności, w której naleeży szczególnie doceniać 
udział osób starszych i starać się o ichh pozyskanie ze względu 
na wiedzę i umiejętności poparte ddoświadczeniem. Szcze-
gólną rolę może tu odegrać woloontariat kompetencji, 
czyli nieodpłatne dzielenie się wieedzą, doświadczeniem 
i umiejętnościami. Chodzi nie tylkko o wolontariat pra-
cowniczy, związany z umiejętnościaami zawodowymi, lecz 
także o dzielenie się doświadczenieem z pełnienia funkcji 
publicznych czy realizacją własnychh zainteresowań. 

W praktyce osoby starsze częściej ucczestniczą w wolontaria-
cie nieformalnym w ich otoczeniu, czyli w pomocy sąsiedzkiej. 
Przeważają opieka i pomoc, często więęc nie ma już motywacji 
do angażowania się w podobne działaania formalne, tym bar-
dziej poza własnym środowiskiem. 

W Polsce notujemy niski poziom zaangażowania ludzi star-
szych w działalność wolontarystyczną ww organizacjach pozarzą-
dowych czy instytucjach publicznych, a także feminizację ak-
tywności osób starszych. Niewielki udzział wolontariuszy wśród 

organizacje społeczne i władze lokalne starszych pokazuje, że o
ć ich potencjału. nie potrafią wykorzystać

Uczyć się przez całe życie

arego jest w coraz większym stopniu za-Sytuacja człowieka sta
yś wiedzy, umiejętności stałego uczenia leżna od zdobytej kiedy
wyzwań cywilizacyjnych. Kto nie nadąża się i przystosowania do w
ny na wykluczenie. Uczenie się po przej-za zmianami, jest skaza
e być substytutem pracy zawodowej lub ściu na emeryturę może
gospodarowania czasu, szansą samore-twórczym sposobem zag
ktywności społecznej.alizacji i podniesienia ak
stanowić integralną część nowego eta-Uczenie się powinno 

m uczenia się przez całe życie (Lifelong pu życia. Ważnym celem
ołeczeństwa opartego na wiedzy i zwięk-learning) jest rozwój spo
cznej. Ta koncepcja zakłada rozwój in-szenie spójności społec
ch społecznych we wszystkich formach dywidualny i rozwój cec
h – w systemie formalnym: w szkołach, i wszystkich kontekstach
zawodowego, uczelniach i placówkach placówkach kształcenia 
w ramach kształcenia nieformalnego: kształcenia dorosłych, i 

eczności.w domu, pracy i w społe
dukacyjne, otwarcie ścieżek zwiększania Ważne są działania ed

dorosłym osobom z defaworyzowanych wiedzy i kompetencji d
czególności ludziom starszym. Uczenie grup społecznych, w szc
nej, elitarnej grupy społecznej, ale do-się nie obejmuje wybra
zględu na wiek, pozycję społeczną czy tyczy wszystkich bez wz
na jest także Life-wide learning - strate-cenzus majątkowy. Waż
ąca na rozwój człowieka w jego rolach gia nauczania pozwalaj

unkcjonowania w społeczeństwie. życiowych oraz naukę fu
ych przebiega głównie w formie poza-Edukacja ludzi starszy
j. Jednym z istotnych ogniw procesu są formalnej i nieformalnej
zeciego Wieku (UTW). Utarło się prze-zajęcia Uniwersytetu Tr
na forma edukacji ludzi starych.konanie, że jest to głów Mimo 
ą one ciągle instytucjami elitarnymi, wzrostu liczby UTW są
w miastach. UTW są niemal niedo-dostępnymi głównie w
mieszkańców wsi. Uczący się emeryt stępne dla starszych m

wisko powszechne.to ciągle nie jest zjaw

Poszukujący, mądry senior

– informatyzacja – otwiera możliwości Nowa rzeczywistość –
o wiedzy i informacji. Problemem wielu ogromnego dostępu do
k umiejętności korzystania z nowocze-osób starszych jest bra

matyczno- komunikacyjnych i dostępu do snych technologii inform
rwykluczenie. To zjawisko niepokojące, nich. Efektem jest cybe

mogą pomóc w rozwiązaniu wielu proble-ponieważ technologie m
anowią ważne źródło informacji (np. e-a-mów ludzi starszych, sta
, e-bankowość czy dostęp do informacji dministracja, teleopieka
e umożliwiają aktywność i integrację ze konsumenckich), a także

środowiskiem.
czenia się przez całe życie ten obszar W kontekście idei uc
udzi starszych powinien stać się istot-wiedzy i umiejętności l
kacyjnych. Doskonałym miejscem nauki nym polem działań edu
ucje kulturalne, biblioteki, domy kultury, mogą być lokalne instyt
nej.ośrodki pomocy społecz

podnosi jakość życia, daje szansę senio-Edukacja w starości p
eniającej się rzeczywistości na równych rom pozostania w zmie
eracjami. Jest szansą na wyemancypo-prawach z innymi gene
yciu; umożliwia nadrobienie zaległości wanie się, zmianę w ży
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edukacyjnych. Edukacja może stać się stylem życia – stale 
uczącego się, poszukującego, mądrego seniora.

Ważną wartością uczenia się jest przygotowanie osób star-
szych do działania na rzecz społeczności, podjęcia się nowych 
ról np. wolontariusza, lidera lokalnego, organizatora środowiska 
itp.; łączność z innymi generacjami. Rolą samorządu jest więc 
tworzenie i wspieranie instytucji organizujących przedsięwzię-
cia edukacyjne, w których głównymi beneficjentami są osoby 
starsze. Oferta powinna preferować współpracę międzypokole-
niową. Szczególne znaczenie mają programy wspierania dzia-
łań aktywizujących edukacyjnie marginalizowanych seniorów 
- mieszkańców wsi, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 
osób w późnej starości.

Srebrna gospodarka

Szczególnym polem aktywności osób starszych może być roz-
wój tzw. srebrnej gospodarki (silver economy) uważanej za jed-
no z najważniejszych źródeł nowej fali wzrostu gospodarczego. 
Stwarza ona nowe możliwości świadczenia usług oraz dostar-
czania produktów, a przez to tworzenia miejsc pracy i podej-
mowania działań kształtujących struktury i poziom konsumpcji 
społecznej. 

Aktywne starzenie się jest związane z uczestnictwem w rynku 
pracy, trzeba zatem dać starszym możliwość utrzymania aktyw-
ności zawodowej. Powinna ona wynikać z akceptacji, a nie być 
przymusową koniecznością. Koncepcja „srebrnej gospodarki” 
umożliwia realizację potrzeb i aspiracji starzejącej się populacji, 
w tym dalszego uczestnictwa w życiu społecznym np. edukację 
trzeciego wieku czy usługi sektora rozrywkowego.

W „srebrnej gospodarce” wykorzystuje się wiedzę i doświad-
czenie zawodowe ludzi starszych, a także ich skłonność do dzie-
lenia się osiągnięciami z innymi. 

Samorząd terytorialny w związku ze starzeniem się społeczeń-
stwa winien w zgodzie z koncepcją „srebrnej gospodarki” tworzyć 
instytucjonalne i infrastrukturalne warunki rozwoju sprzyjające 
wydłużaniu pracy starszej generacji - poradnictwo zawodowe, 
szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe i osobowościowe, 
zwiększenie efektywności usług pośrednictwa pracy, promowa-
nie działalności gospodarczej w sektorze opieki nad osobami 
starszymi, w tym rozwój podmiotów ekonomii społecznej. 

Likwidacja barier

Poziom i skala aktywności osób starszych zależą od wielu 
czynników. Bariery architektoniczne i urbanistyczne, niedo-
stosowany transport, zagrożenie bezpieczeństwa ograniczają 
aktywność. Problem dotyczy głównie miast, w których bariery 
ograniczające poruszanie się uniemożliwiają aktywne spędza-
nie czasu i integrację.

Koncepcja Miast Przyjaznych Starzeniu stanowi skuteczną 
strategię, uwzględnia bowiem wszystkie aspekty warunków 
i jakości życia. Zgodnie z nią wszystkie publiczne i komercyjne 
usługi powinny być dostępne i przystosowane do różnych pozio-
mów sprawności osób starszych, ich zainteresowań i możliwości 
finansowych. 

Rolą samorządów jest koordynowanie zmian w celu stworze-
nie lokalnych przestrzeni autentycznie przyjaznych osobom star-
szym. Rozwiązania dla nich przyjazne są korzystne również dla 
innych grup wiekowych, które przecież też się zestarzeją.

Prof. Maria Zrałek jest dziekanem
Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej 
Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

CZYM JEST POLITYKA SENIORALNA?

Foto: Jerzy Bartkowski/Fotobank.PL/UMS



25

NR 1/2015

Skąd pomysł powołania pełnomocnika właściwego ds. polityki 
senioralnej? Jakie zadanie przed panią postawiono?

W ostatnim czasie przygotowaliśmy w Urzędzie Marszałkow-
skim wiele programów. Zaktualizowana została strategia rozwo-
ju województwa i powstała nowa strategia polityki społecznej, 
opracowano Regionalny Program Operacyjny dla nowego okre-
su programowania. To wszystko spowodowało, że analizy w ob-
szarze społecznym zaczęły nabierać większego  znaczenia niż 
dotychczas. Celem moich działań jest przede wszystkim niedo-
puszczenie do chaosu informacyjnego i kompetencyjnego w tak 
ważnej kwestii jak wsparcie rosnącej grupy osób starszych. 
Uczestniczę w koordynacji prac różnych instytucji. Z poziomu 
województwa jest widoczny ogrom prac, ale system ten musi 
być klarowny nie tylko dla urzędników, lecz przede wszystkim 
dla seniorów. To oni muszą wiedzieć z jakich usług, rozwiązań 
mogą korzystać.

Jak wygląda sytuacja życiowa mazowieckiego seniora? To 
ogromne województwo.

Mazowsze to jest jednak największe województwo w Pol-
sce – ponad 5,5 mln osób, powierzchniowo prawie jak Dania. 
W związku z tym różnie wygląda demografia, a co za tym idzie, 
konieczne jest wdrażanie różnych narzędzi i działań na rzecz 
seniorów. Są na Mazowszu takie gminy i powiaty, gdzie mamy 
22-25% osób w wieku po produkcyjnym, czyli więcej niż wynosi 
i tak wysoka średnia krajowa. Zdarzyło mi się też być w mieście 
gdzie jest już ponad 35% osób starszych, z którego młodzi ma-
sowo wyjeżdżają do Warszawy czy za granicę w poszukiwaniu 
pracy.

No to co takiego robi pełnomocnik by seniorom żyło się le-
piej? Czy pani rolą jest swoiste „oświecanie” lokalnych sa-
morządowców i sugerowanie rozwiązań adekwatnych do 
społecznych potrzeb i dostępnych narzędzi? 

Po wyborach część samorządów znacząco uległa zmianie, 
więc ta funkcja informacyjno-edukacyjna jest tutaj na pewno 

bardzo ważna i my się do niej przymierzamy. Mamy nową 
strategię polityki społecznej, w której zaznaczona jest potrzeba 
budowania spójnej  polityki senioralnej. Trzeba podkreślać jej 
wagę, bo nie wszyscy traktują ją jako priorytet. Mało tego, ak-
ceptują sytuację utraty przez seniorów samodzielności, bo nie 
wyobrażają sobie, że przede wszystkim oni posiadają kompeten-
cje do  przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które upatrują 
tylko w biologii. A naszym głównym celem jest właśnie przeciw-
działanie utracie samodzielności, wydłużanie okresu aktywności 
osób starszych niezależnie od ich kondycji zdrowotnej.

Obecnie polityka senioralna jest kojarzona głównie z dome-
ną rządu. Wciąż mało mówi się o lokalnych politykach senio-
ralnych, a przecież mamy na tym poziomie diametralnie róż-
ne zadania. Na Opolszczyźnie są całe rejony gdzie wszyscy 
młodzi wyjechali, wsie, gdzie każdy niemal mieszkaniec ma 
więcej niż pięćdziesiąt lat. Inne problemy mamy w najwięk-
szych miastach. Potrzeba ,,zniuansowania” polityki państwa 
wobec osób starszych. 

Musimy uaktywnić samorządową politykę senioralną, odpo-
wiadać na problemy, które polityka państwa analizuje staty-
stycznie, a my je widzimy u konkretnych ludzi. Dlatego, że rząd 
nakreśla pewne kierunki, ale jak to zostanie wykonane to zależy 
od samorządów lokalnych, gmin, powiatu czy województwa. 
W nowym rozdaniu środków unijnych będzie więcej środków 
na działania finansowane z Regionalnych Programów Opera-
cyjnych. Na samorządowców spada więc odpowiedzialność za 
dostępność oferty i jakość usług. Staramy się, więc informować 
te samorządy o roli, jaką mają do odegrania, a także animować 
ich współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wszystko po 
to, by seniorzy wiedzieli, że mają wsparcie nie tylko w Ośrodku 
Pomocy Społecznej. By czuli się bezpieczni.

Ale ostatecznie oni najczęściej właśnie w tym ośrodku mają 
jedyne wsparcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może 
nie wspierać aktywnie i mieści się daleko, organizacji po-

Musimy prowadzić
samorządową politykę 
senioralną

Z Barbarą Kucharską, pełnomocnikiem Zarządu Województwa Mazowieckiego 
ds. polityki senioralnej, zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecz-
nej rozmawia Przemysław Wiśniewski.

CZYM JEST POLITYKA SENIORALNA?
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zarządowych brak, miejsc integracji społecznej nie ma. To 
wciąż są realia w wielu miejscach. W jaki sposób powinna 
być rozwijana sieć wsparcia?

My będziemy na stronie internetowej uruchamiali zakładkę 
„polityka senioralna”, widoczną też na stronie województwa 
mazowieckiego i tam będziemy umieszczali informacje o tym, 
które jednostki są w sieci samorządowej polityki senioralnej i ja-
kie usługi oferują.

Czyli będzie strona internetowa, spis. A nowe placówki? Inne 
działania?

To nie jest takie łatwe przedsięwzięcie, jesteśmy na początku 
drogi. 

Rozumiem, że pełni pani funkcję od dwóch miesięcy. To jest 
okres początków planowania, zbierania informacji, przedsta-
wiania się.

Tak. W najbliższym czasie będziemy robić spotkania dla 
władz samorządowych, w powiatach, gdzie będzie mowa o na-
rzędziach prowadzenia polityki senioralnej poprze dedykowane 
seniorom instytucje, UTW, dzienne domy pomocy społecznej, 
kluby seniora, jak również inne podmioty będące poza sys-
temem pomocy społecznej. Może się wydawać, że to kolejne 
rozmowy. Ale proszę zauważyć, że wielu samorządowców czy 
urzędników po prostu nie wyobraża sobie zmiany logiki funk-
cjonowania pewnych instytucji. Np. jak zastali Młodzieżowy 
Dom Kultury, to on dla nich jest właśnie młodzieżowy i nie do-
strzegają, ile dobrego by zrobiło urządzanie tam do godziny 15 
zajęć dla seniorów. Nie trzeba do tego budować nowych obiek-
tów. Tym samorządowcom trzeba pokazać, że można inaczej 
i uświadomić czemu ta zmiana służy. No i pokazać, że za chwilę 
będą środki unijne żeby tej zmiany dokonać. 

Tu znów mowa o działaniach „na miękko”. Ale jest też poziom 
„twardy”, czyli instytucji dla osób z poważnymi problemami, 
jak DPSy. Zmora samorządowców, kosztowny problem.

Dzisiaj pobyt seniora w samorządowym DPS na Mazow-
szu kształtuje się w granicach około 4 tysięcy złotych. Mamy 
w Warszawie jeden dom dla osób z chorobą Alzheimera, tam 
koszt opieki dochodzi do 7 tysięcy. To są olbrzymie pieniądze. 
Nawet bogaty emeryt nie jest w stanie pokryć tych kosztów, 
rzadko kiedy mogą jego dzieci. W związku z tym ustawodawca 
przeniósł ten ciężar na samorząd. Można by ten koszt obniżać 
gdyby były rozwinięte lokalne usługi środowiskowe, ale tych nie 
ma. A za lat kilka seniorów będzie w gminach mieszkało nawet 
30%. Prawie żaden samorząd nie uniesie kosztów umieszczania 
wszystkich potrzebujących osób w DPS. Konieczne jest więc roz-
wijanie usług środowiskowych. Tworzenie klubów wolontariatu 
senioralnego, świetlic integracyjnych, innych miejsc dla seniora. 
Żeby tych samotnych seniorów nie wysyłać do DPS, które są 
drogie i do których nie chcą seniorzy pójść. Żeby oni mogli spać 
w swoim łóżku, ale jednak nie byli więźniami czterech ścian. Po-
trzeba im opieki, towarzystwa. Moim celem jako pełnomocnika 
będzie przenoszenie dobrych praktyk, pokazywania, że tu coś 
się udało zrobić, może uda się też u was?

Najwięcej kosztuje nic nie robienie. Ma się spokój, ale do 
czasu.

To tradycyjne podejście po co coś zmieniać, skoro zawsze 
tak było. My realizowaliśmy na Mazowszu projekt  „Kalkulator 

kosztów zaniechania, czyli ile kosztuje nic nie robienie”. Nic nie 
robienie kosztuje bardzo dużo. Trzeba pokazać te koszty i dobre 
praktyki działań proaktywnych oraz korzyści płynące z ich pro-
wadzenia. To po prostu musi być baza pomysłów, spis inicjatyw, 
które się udały, przyniosły rozmaite korzyści.

Niestety w naszej kulturze czasem łatwiej o śmiech niż uzna-
nie jak się widzi seniora z kijkami nordic-walking, albo na za-
bawie jak tańczy czy w ławach uniwersytetu trzeciego wieku. 
Albo się lekceważy osoby, które potrafią długo mówić o swoich 
nawykach żywieniowych. Osoby aktywne, wychodzące do ludzi, 
szukają nowej wiedzy, świadomie dokonujące decyzji choćby 
w obszarze żywienia, opóźniają nadejście tego „czwartego 
wieku”, zyskują lata dobrego życia. Profilaktyka jest bardzo 
ważna, a u nas mówi się, że przyszła jakaś moda, przesada. 
Tych aktywnych osób w mniejszym stopniu będzie obejmowała 
rehabilitacja, opieka w specjalistycznych placówkach. Musimy 
więc propagować pewien model starzenia. To też jest zadanie 
dla pełnomocnika.

Spotyka się pani z samorządowcami w różnych częściach 
województwa. Jaki jest poziom ich wiedzy. Pytam i o świado-
mość wyzwań w obszarze „senioralnym”, ale i o know-how 
typu „gdzie szukać dofinansowania”.

Wiedza samorządów jest taka sama jak wiedza przeciętnego 
mieszkańca Polski. Wielu z nich nie zajmowało się dotychczas 
problemami starzenia bo nie są po prostu w tym wieku. Nie są 
otwarci, wsłuchani w głosy tej grupy. Tak naprawdę my mamy 
w Polsce taki problem, że chcemy się opiekować, a nie wspierać; 
chcemy dawać, a nie pokazywać. Mało edukujemy na temat 
uprawnień, możliwości działania. I to potem przechodzi to też 
na samorządowców. Trzeba to zmieniać, ważna jest współpraca 
przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi, powoływa-
nie Rad Senioralnych w Gminach.

Będzie na Mazowszu Wojewódzka Rada Seniorów? 
Jej powołanie to jeden z moich celów.

Bardziej ciało eksperckie czy reprezentacja demokratyczna?
To zależy od samorządu, od decyzji sejmiku, woli zarządu. 

Ale projekt Kalkulator Kosztów Zaniechania pokazał nam, że 
to nie powinny być ciała tylko eksperckie, bo one mówią innym 
językiem. W krajach UE rady to ciała, które zapraszają ludzi 
z różnych dziedzin...w takim zespole mi by się marzył i inżynier, 
i architekt, i ktoś z kultury, i od dizajnu. Koniecznie ktoś od spraw 
zdrowotnych. To powinno być ciało zróżnicowane, międzypoko-
leniowe. Jak się ci ludzie dogadają ze sobą to cele, jakie mamy 
do zrealizowania, będą zrozumiałe dla innych.

CZYM JEST POLITYKA SENIORALNA?
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W działaniach publicznych realizowanych z myślą o zróżnico-
wanej społeczności osób w tzw. trzecim wieku wyraźnie widać 
następujące priorytety: utrzymanie samodzielności osób star-
szych; zapewnienie warunków do aktywności własnej seniorów 
i wobec innych; kształtowanie sposobu myślenia o osobach star-
szych, starości, relacjach międzypokoleniowych. 

Samodzielność seniorów

Działania na rzecz samodzielności odnoszą się w dużym za-
kresie do organizacji systemu opieki zdrowotnej: zapewnienia 
porady właściwej dla osób starszych oraz promocji zdrowego 
trybu życia. Chodzi zatem o to, by dostarczać informacji umoż-
liwiających lepsze panowanie nad własnym zdrowiem, a tym 

Regionalna polityka senioralna
Tekst: Piotr Szukalski

Jeśli przyjąć za dokumentami Rządu RP, że polityka senioralna to działania admi-
nistracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które reali-
zują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się, to 
pojawia się pytanie o podział tych zadań. Spróbuję wskazać na najważniejsze cechy 
polityki senioralnej prowadzonej w regionach.

22227777

Na zdjęciu: artysta grafik, współtwórca szkoły polskiego plakatu, Andrzej Pągowski.



28

NR 1/2015

samym zmniejszających prawdopodobieństwo pojawienia się 
problemów.

Ważne jest również dostarczanie informacji o „protezach 
cywilizacyjnych”, czyli technicznych i organizacyjnych udogod-
nieniach umożliwiających zastąpienie utraconej sprawności, 
a w skrajnej postaci dostarczanie usług opiekuńczo-pielęgna-
cyjnych pozwalających mieszkać w dotychczasowym miejscu. 
Ten ostatni cel można też osiągnąć, dostosowując odpowiednio 
przestrzeń publiczną i mieszkalną.

Władze regionalne mogą osiągać założone cele w różny sposób: 

wpływając na podmioty opieki zdrowotnej, dla których są or-• 
ganami założycielskimi; 
organizując i finansując kampanie społeczne promujące za-• 
chowania prozdrowotne czy badania okresowe / przesiewo-
we; 
prowadząc centra informacji na temat urządzania domostw • 
seniorów, protez cywilizacyjnych czy miejsc, z których można 
sprzęt wypożyczyć; 
w przypadku dofinansowania rewitalizacji przestrzeni publicz-• 
nych, wpisując obowiązek uwzględniania rozwiązań architek-
tonicznych i urbanistycznych przyjaznych mniej sprawnym 
osobom, w tym seniorom.

Pola aktywności osób starszych

Gdy mówimy o aktywności własnej, warto wspomnieć o trzech 
typach usług rozwijających seniorów: edukacyjnych, kulturalnych 
i rekreacyjno-sportowych. W tym przypadku władze regionalne 
najczęściej wspierają finansowo i logistycznie podmioty realizu-
jące takie usługi: organizacje pozarządowe działające na rzecz 
seniorów i podmioty oferujące usługi turystyczne, sportowe czy 
rehabilitacyjne.

Natomiast aktywność wobec innych to najczęściej działania 
wspierające wolontariat lub samoorganizacja seniorów. Umoż-
liwiają one pomoc wewnątrzpokoleniową, a także wsparcie mię-
dzypokoleniowe. Warto, by inspirowały do aktywności obywatel-
skiej, w tym np. lokalnych rad seniorów. Działania regionalne 
powinny skupiać się przede wszystkim na ułatwianiu dostępu 
do informacji o celach, sposobach działania oraz możliwości 
uzyskania wsparcia od lokalnych jednostek samorządu teryto-

rialnego. Na razie władze regionalne najczęściej ograniczają 
się do dofinansowania działań lokalnych.

Zmiany myślenia o sprawach seniorów

Ostatni priorytet odnosi się do kształtowania sposobu my-
ślenia o seniorach, starości i relacjach międzypokoleniowych. 
W praktyce działania skupiają się na ograniczaniu ageizmu, 
czyli zmniejszaniu uprzedzeń, stereotypów, a przede wszystkim 
dyskryminacji ze względu na wiek poprzez kampanie społecz-
ne. Budują też poczucie odpowiedzialności międzypokoleniowej, 
wskazując na współzależności między osobami w różnym wieku, 
ułatwiając wolontariat senioralny, promując uczestnictwo osób 
starszych w zrzeszeniach obywatelskich i srebrną gospodarkę. 
W działania wykorzystuje się dwa typy instrumentów:

wspieranie przedsiębiorców komercyjnie rozwijających dzia-•
łalność skoncentrowaną na seniorach postrzeganych jako 
interesująca nisza rynkowa; 
rozwijanie ekonomii społecznej, działań o charakterze quasi-•
komercyjnym prowadzonych przez osoby w gorszej sytuacji 
na rynku pracy (w tym starszych pracowników), oferujących 
usługi lub produkty dostosowane do potrzeb seniorów.

Z perspektywy regionalnych strategii

Regionalna polityka senioralna jako wyodrębniona część re-
gionalnej polityki rozwoju jest różnie traktowane przez polskie 
województwa. Zdaniem Marii Zrałek, badającej ten problem, tę 
różnorodność można zaobserwować na kilku płaszczyznach. Po 
pierwsze, niektóre regiony wpisują zadania związane ze wspie-
raniem seniorów do strategii rozwoju, inne do wojewódzkich 
strategii w zakresie polityki społecznej. Po drugie, widoczne 
są dwa podejścia – problemy osób starszych są włączane do 
działań różnych wydziałów: opieki społecznej, zdrowotnej, trans-
portu, kultury itp., albo powstają odrębne programy międzysek-
torowe dla tej grupy wieku. 

W niektórych regionach wdrażane są specyficzne rozwiąza-
nia – uwzględnia się osoby starsze w wydzielonych strategiach 
lub programach związanych z ochroną zdrowia, rynkiem pracy, 
kapitałem ludzkim lub przeciwdziałaniem niekorzystnym ten-
dencjom ludnościowym.

22222222222222288888888888888888
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CZYM JEST POLITYKA SENIORALNA?

Przykładem może być opolska Specjalna Strefa Demograficz-
na lub łódzki Plan przeciwdziałania depopulacji. Zdaniem Marii 
Zrałek, każde z rozwiązań ma podobną słabość - traktuje senio-
rów jako homogeniczną zbiorowość. Nie uwzględnia się zatem 
niejednorodności populacji osób starszych ze względu na wiek: 
nie bierze się np. pod uwagę specyfiki osób wygaszających ak-
tywność zawodową i najstarszych seniorów przekraczających 
dziewięćdziesiąty rok życia; a także sytuacji osób starszych za-
mieszkujących tereny słabo zurbanizowane.

Dlaczego regionalne polityki senioralne są 
ważne?

Rolą regionów jest przede wszystkim – pomijając finansowa-
nie niektórych form polityki senioralnej dzięki środkom własnym 
i unijnym – dostarczanie przykładów dobrych praktyk i inno-
wacji społecznych, czyli działań, które umożliwiają lepsze osią-
gnięcie założonych celów. Chodzi o upowszechnianie informacji 
o rozwiązaniach, które przyniosły pożądane rezultaty w innych 
miejscach lub które są możliwe do wdrożenia.

Województwo to duża jednostka administracyjna, więc two-
rzenie komórek, które przy okazji innych zadań informują o no-
wych rozwiązaniach w aktywizowaniu i wspieraniu seniorów, 
ma sens organizacyjny i ekonomiczny. Ze względu na efekt skali 
jest duża szansa, iż z wiedzy osób pracujących w tych jednost-
kach skorzysta przynajmniej część z wielu potencjalnych bene-
ficjentów. 

Drugą specyficzną płaszczyzną działań regionalnych jest pro-
wadzenie szkoleń dla pracowników instytucji samorządowych 
realizujących politykę senioralną. W takim przypadku wojewódz-
two ma przewagę nad innymi jednostkami administracyjnymi, 
ponieważ umożliwia szkolenie w odpowiednio dużej grupie, któ-
rej nie da się zgromadzić w powiecie czy podregionie.

Zajęcia dotyczące aktywizacji seniorów, promocji zdrowia, 
umiejętności kontaktowania się z osobami starszymi, a także 
informacje z gerontologii społecznej i klinicznej umożliwiają 
pracownikom służb samorządowych, przede wszystkim tym 
odpowiedzialnych za integrację społeczną i usługi opiekuńczo-
pielęgnacyjne, lepiej zrozumieć specyfikę pracy z seniorami. 
Pojawia się naturalne pytanie, jakie agendy regionalne powinny 
być odpowiedzialne za politykę senioralną. W praktyce – jak ła-
two się domyślać – są to regionalne ośrodki polityki społecznej, 
które wojewódzcy decydenci utożsamiają z odpowiedzialnością 
za problemy seniorów.

Przede wszystkim informacja

Ważną, a niedocenianą rolą samorządu regionalnego jest 
dostarczanie informacji na temat prognozowanych procesów 
demograficznych w województwie, a przede wszystkim konse-
kwencji zmian. O ile władze powiatów i gmin są w stanie samo-
dzielnie przyswoić prognozy demograficzne GUS, to z reguły nie 
dysponują kadrami, które powiążą dane z zapotrzebowaniem 
na konkretne usługi społeczne. 

Samorząd regionalny powinien więc wspierać organy samo-
rządowe niższych szczebli. Po pierwsze, opracowując szczegó-
łowe projekcje dotyczące przemian demograficznych w ciągu 
kilku - kilkunastu lat i ich wpływu na zapotrzebowanie na kon-
kretne usługi np. pobyt w domach pomocy społecznej w powia-
tach, a po drugie, wskazując na wyłaniające się problemy zwią-

zane z masową długowiecznością czy pojawianiem się rodzin 
światowych - ich członkowie rozsiani są po różnych regionach 
i krajach, nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu i wspie-
rania się.

Z reguły władze lokalne inaczej podchodzą do konieczności 
prowadzenia polityki senioralnej w związku z informacją, że Pol-
ska się starzeje; a inaczej, gdy otrzymują konkretne dane, jak 
zmieniać się będzie liczba i odsetek seniorów w ich gminie czy 
powiecie.

O łyżeczce dziegciu

Dzisiejsza polityka senioralna regionów w dużym stopniu jest 
pochodną dwóch tendencji:

konieczności uwzględniania w województwach celów i priory-•
tetów strategicznych dokumentów unijnych i krajowych;
chęci wykorzystania polityki senioralnej do wpływania na si-•
wiejący elektorat.
Kolejne województwa zaczynają w coraz większym stopniu 

przebudowywać politykę senioralną zgodnie z duchem aktyw-
nego starzenia się. Zaczynają – na razie deklaratywnie – do-
strzegać znaczny potencjał społecznej produktywności starszych 
mieszkańców. Polityka senioralna jest jednak wciąż w znacznym 
zakresie traktowana, jeśli nie jako zło konieczne, to jako dani-
na, którą należy spłacić wymogom dokumentów strategicznych 
i założeń rządowej polityki. Daniną, w przypadku której chodzi 
bardziej o „odhaczenie” niż wdrożenie skutecznych i sensow-
nych działań. Po części dzieje się tak z powodu słabości partne-
rów społecznych, z którymi można by dyskutować o docelowym 
kształcie polityki senioralnej.

Widać bowiem zawłaszczanie polityki senioralnej przez orga-
nizacje reprezentujące seniorów lepiej wykształconych, zamoż-
niejszych, o lepszej kondycji zdrowotnej. Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, dzięki znakomitej sieci ogólnokrajowej i regionalnej, sta-
ły się przykładem dobra politycznego. Co to oznacza? W teorii 
wyboru publicznego terminem tym określa się (współ)organi-
zowane lub (współ)finansowane ze środków publicznych usługi 
społeczne, w których koszt jest rozproszony, czyli pokrywany 
przez wszystkich podatników; zaś korzyści ma jedna, dobrze 
zorganizowana grupa nacisku. 

Choć podstawowa działalność UTW zasługuje na uznanie, 
jasno trzeba powiedzieć, iż instytucje te przejęły na siebie re-
prezentowanie środowiska seniorów, choć takimi zdecydowanie 
nie są z powodu nadreprezentacji osób relatywnie młodych, wy-
kształconych, z miast przynajmniej powiatowych. 

Niech ta konstatacja – pokazująca słabość regionalnej po-
lityki senioralnej prowadzonej głównie z myślą o zaspokojeniu 
potrzeb grup najlepiej zorganizowanych i stosunkowo dobrze 
funkcjonujących – jednocześnie będzie wskazówką, iż polityka 
ta w dużym stopniu jest odzwierciedleniem społecznych naci-
sków. Tak się gra, jak pozwala przeciwnik – mawiał trener Ka-
zimierz Górski. Tak się uprawia regionalną politykę senioralną, 
jak pozwalają ją kształtować partnerzy społeczni reprezentują-
cy beneficjentów.

Dr hab. Piotr Szukalski jest demografem 
i gerontologiem, adiunktem w Katedrze So-
cjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwer-
sytetu Łódzkiego.
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Od niedawna mamy w Polsce założenia długofalowej polityki 
senioralnej. Dlaczego tak późno powstała? 

Założenia polityki senioralnej przyjęte przez rząd i potwier-
dzone w expose pani premier Kopacz odkrywają to, co dawno 
zostało odkryte. Nie ma w tym nic szczególnie nowego. No bo 
czy pomysł rozbudowy sieci instytucji wspierających seniorów 
to jest rozwiązanie wcześniej niewyobrażalne? Ważne dla se-
niorów instytucje istniały i w PRL i po 1989 roku, tylko teraz, ze 
względu na zmiany demograficzne, jest ich już zbyt mało i nie-
stety będzie mało, bo działania rządu na rzecz ich tworzenia, są 
nieśmiałe. Nie ma jakiegoś narodowego programu tylko takie 
małe kroczki. Można klaskać kiedy tworzone są nowe Uniwersy-
tety Trzeciego Wieku, ale przecież one powstają w Polsce od lat. 
Nie zakładała ich pani Kopacz, ani pan Kosiniak- Kamysz, tylko 
pani doktor Szwarc i jej następcy. Jeżeli ktoś odkrył je dopiero 

teraz to jest po prostu dziwne i świadczy o słabym funkcjonowa-
niu w szeroko rozumianej polityce społecznej.

W każdym razie mamy strategię. Efektów jej istnienia szybko 
nie zobaczymy, ale wprowadza ona jakiś porządek w myślenie 
o zadaniach państwa na rzecz seniorów. Czy strategia właści-
wie definiuje problemy i sugeruje sposoby ich rozwiązania?

No właśnie niewiele ona zmienia, jeżeli chodzi o faktyczne 
problemy. Można sprawdzić funkcjonalność tej strategii jak 
się podsunie konkretny problem i sprawdzi jak odpowiada na 
niego strategia i to, co wymyśla rząd by ją w przyszłości re-
alizować. Pierwszy problem jest taki, że osoby starsze wyma-
gają kompleksowej i zintegrowanej opieki, dobrej jakości usług 
medycznych i socjalnych. Nad tymi działaniami czuwają dwa 
różne ministerstwa, których prac na rzecz seniorów żaden do-

Przede wszystkim godna opieka
Z Krzysztofem Michałkiewiczem - posłem na sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwo-
ści, członkiem Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, ministrem pracy i polityki spo-
łecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, przez wiele lat związanego z lubelski-
mi instytucjami wsparcia społecznego rozmawia Przemysław Wiśniewski.
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kument nie dookreśla. No, ale popatrzmy na otoczenie wokół 
nich, czyli na różne instytucje publiczne, które sobie działają 
bardzo swobodnie, nawet w zakresie definiowania kto to jest 
senior. Na przykład Ministerstwo Sportu i Turystyki rozwija dzia-
łania na rzecz osób starszych rozumianych jako osoby 45+. Bo 
z grupą seniorów-oldbojów łatwo się pracuje. Ale problemem 
starzejącej się Polski są oczywiście ludzie powyżej 80 i 90 lat. Te 
grupy wiekowe będą w szybkim tempie rosły liczbowo i tutaj już 
nie wystarczy pozorować działania. Tutaj faktycznie potrzeba 
specjalistycznego wsparcia, specjalistycznych usług. A tego nie 
mamy. Ile miejsc dla tych ludzi jest w domach opieki. Ile będzie 
w WIGORach?

Czy pana zdaniem seniorzy w Polsce są grupą aktywną spo-
łecznie i obywatelsko? Samo Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej przyznało, że w ramach RP ASOS promowało głównie 
„bierne aktywności”, organizowanie wybranym seniorom wol-
nego czasu. Mam wrażenie, że seniorzy mogą mieć bardzo 
pozytywny wpływ na lokalne wspólnoty, ale to jest potencjał 
niewykorzystany. 

W Polsce aktywność społeczna osób starszych jest ogra-
niczona ze względu na ich możliwości finansowe. Oni ciągle 
muszą jednak przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeń-
stwo socjalne czy medyczne. Przypomnę, że w ramach pomocy 
społecznej obowiązują kryteria dochodowe i liczy się nie tylko 
dochód seniorów, ale także ich najbliższych. Dziś sprawdza się 
nie jak wesprzeć seniora, tylko czy dzieci bądź wnuki seniorów 
nie mają przypadkiem zdolności alimentacyjnej…. W efekcie, 
mamy sytuację taką, że osiemdziesięcioletni mąż zajmuje się 
niepełnosprawną czy przewlekle chorą żoną, albo żona zajmu-
je się starszym od siebie schorowanym mężem. Oczywiście to 
przekracza i możliwości fizyczne i logistyczne tych ludzi. Więc 
trudno wymagać od nich aktywności społecznej czy obywatel-
skiej. Następna ważna rzecz to problem izolacji osób starszych, 
samotności. Dawno temu była mowa o europejskich sierotach, 
czyli dzieciach, których rodzice pracują za granicą. W tej chwili 
mamy także europejskich samotnych seniorów, których dzieci 
i wnuki musiały wyjechać za chlebem za granicę. Ich rodzice 
zostają bez wsparcia. Można go udzielić rozbudowując sieć pra-
cowników socjalnych czy tworząc efektywne sieci samopomocy. 
Ale jakoś się tego nie robi…

Nie robi się tego zwłaszcza na wsiach, gdzie wiele osób jest 
wręcz geograficznie wykluczonych. Oni sobie jeszcze zała-
twią transport 10 kilometrów do lekarza. Ale do ostatniej ko-
leżanki mieszkającej po drugiej stronie gminy czy na imprezę 
kulturalną, już nie.

Te osoby są wykluczane na wiele różnych sposobów. Jest coś 
takiego jak wykluczenie energetyczne. Nie stać seniorów na 
nowoczesne systemy ogrzewania, bardziej zautomatyzowane. 
Osoby samotne na terenach wiejskich przeżywają często zagro-
żenie własnego życia, nie są w stanie rozpalić w piecu. Nikt 
im nie pomoże tego robić każdego dnia. Brakuje dla tego typu 
osób ośrodków dziennych, ale także mieszkań kryzysowych, żeby 
na czas największych mrozów można było je otoczyć opieką. 
Potrzebne są takie miejsca gdzie można by skorzystać z usług 
bytowych, skorzystać wręcz z usług medycznych.

Tego chyba nie przewidują przepisy?

No właśnie! W ramach instytucji pomocy społecznej nie 
można świadczyć usług medycznych. Każdy ubezpieczony jest 
przypisany do lekarza rodzinnego i tam powinien korzystać 
z tych usług. Tylko tam lub w miejscu, do którego wyśle go le-
karz. W komisji polityki społecznej kilkakrotnie występowaliśmy 
o wprowadzenie zmian umożliwiających finansowanie usług 
medycznych na terenie domów pomocy społecznej. Niestety 
tego impasu nie dało się przezwyciężyć.

W Polsce mamy kierunek na zaspokajanie potrzeb osób star-
szych w ramach rodziny. Przy czym nie wspiera się tych ro-
dzin w ich misji.

Często może się wydawać, że opieka nad babcią to jest żad-
ne obciążenie. Ale co któryś senior ma bardzo duże problemy 
zdrowotne. Weźmy osobę z Alzhaimerem. Osoba z Alzhaime-
rem w najbardziej kochającym domu przemodelowuje wszystko. 
Jej obecność odbija się na funkcjonowaniu wszystkich wokół. 
Często nawet na zdrowiu osoby, która jest tą pierwszą osoba 
do zajmowania się chorym. Więc widzi pan, że te mechanizmy 
wsparcia są zbyt małe. Co to mówi o strategii senioralnej…

Jak pan ocenia pomysł domów WIGOR?
Mógłbym się odnieść do projektu, ale on musiałby być kon-

kretny, szczegółowy. A dziś faktycznie mamy raczej pomysł. 
Więc pomysł nie musi być zły, ale propozycja by go zrealizować 
poprzez obarczanie gmin i seniorów większością kosztów, nie 
jest na pewno dobry.

Jak się panu pracuje w Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej? 
To nowa komisja, jeszcze nie zdążyła się „rozkręcić”, a już za 
chwilę koniec kadencji.

W Sejmie są komisje, które służą do organizowania pracy 
ustawodawczej Sejmu i jeżeli pan spojrzy na Komisję Senioralną 
to ona nie ma ani jednego projektu na koncie. Więc zajmuje 
się przede wszystkim wysłuchiwaniem informacji o wszelkiego 
rodzaju działaniach i diagnozą sytuacji osób starszych.

Jest to podniesienie rangi grupy osób, którymi interesuje się 
komisja.

Tak. Grupy, która będzie rosła i będzie coraz bardziej istotna 
w polityce społecznej państwa. Więc nie można nie doceniać 
tego, że komisja w ogóle jest. To co będzie robiła zależy nie 
tylko od nas posłów, ale i od społecznego zainteresowania pra-
cami. 

Dziękuję za rozmowę.

OKIEM OPOZYCJI
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Spotkanie z ostatnim rozmówcą skończyłem pytaniem o pra-
cę Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Więc my naszą roz-
mowę od tego tematu zacznijmy. Czym się zajmuje komisja, 
jak pracuje?

Komisja pracuje dosyć intensywnie, ale nie mamy jeszcze 
koncepcji związanej z inicjatywami legislacyjnymi. Obecnie peł-
nimy funkcję głównie kontrolną, ale jest dla nas jasne, że mamy 
bardzo dużą pracę do wykonania na różnych polach. Niestety 
mamy mało czasu, realnie do lipca. Nie chcę w żaden sposób 
deprecjonować roli komisji, ale trzeba zaznaczyć, że instrumen-
ty działania na rzecz seniorów ma rząd. My możemy podsuwać 
rozwiązania, opiniować. Ale nie my decydujemy bezpośrednio 
o kształcie budżetu, a więc nie mamy tak skutecznego narzę-
dzia działania, jakim dysponuje rząd.

Wspomniał pan o dorobku legislacyjnym. Jak wygląda spra-
wa ustaw dotyczących seniorów w innych komisjach? Raczej 
nie trafiają pod głosowania plenarne i rzadko przebijają się 
medialnie. Choć ostatnio słyszeliśmy o projekcie pana partii 
w sprawie wprowadzenia bezpłatnych leków dla osób po 75. 
roku życia.

Różne komisje pracują nad różnymi ustawami. W komisji po-
lityki społecznej i rodziny dopiero co rozpatrywaliśmy projekt 
autorstwa pani poseł Anny Bańkowskiej dotyczący wprowadze-
nia wdowich emerytur czyli systemu umożliwiającego wykorzy-
stanie części emerytury zmarłego małżonka. Takie rozwiązania 
są w wielu państwach Unii Europejskiej, u nas nie. A przyda-

łoby się bardzo, zwłaszcza osobom o niskich świadczeniach. 
Niestety projekt został odrzucony. Rozumiem, że stan funduszu 
ubezpieczeń społecznych nie jest dobry, ale przecież utrzymanie 
samodzielności seniorów to jeden z celów długofalowej polityki 
senioralnej.

Przedłużenie autonomii jednoosobowego gospodarstwa do-
mowego środkami zgromadzonymi przez małżonka wydaje 
się sensowne, zwłaszcza, że korzystałyby z tego głównie ko-
biety, których w największym stopniu dotyczy ubóstwo w star-
szym wieku. Ich mężowie więcej i dłużej pracowali, dużo odło-
żyli, ale krótko korzystali. Ich żony mają niższe świadczenia 
i nie mogą korzystać ze zgromadzonych kapitałów małżonka, 
który mógł zarabiać, bo one brały na siebie wychowanie dzie-
ci, prowadzenie gospodarstwa…

Taka zmiana miałaby istotne znaczenie w szczególności dla 
tych, którzy mają bardzo niskie świadczenia emerytalne i rento-
we. Nie każdy powinien z niego korzystać, zapewne tylko osoby 
mające emerytury poniżej średniej. Część tych osób to osoby 
z niepełnosprawnościami, które wymagają dużych nakładów na 
opiekę lekarską i zakup leków, ale także pomocy innych osób 
w gospodarstwie. Te samotne, chore, osoby, ledwo wiążą koniec 
z końcem i wyłączają się z relacji społecznych. Nigdzie nie wyj-
dą bo wszystko wokół kosztuje. Zawsze brakuje im środków, któ-
re w pierwszej kolejności trzeba przeznaczyć na leki, a dopiero 
później ewentualnie na inne potrzeby. Powiedziałem „zawsze”. 
No i te „zawsze” obecnie oznacza nie kila lat, ale kilkanaście 

Potrzebny jest przegląd narzędzi
Z Tadeuszem Tomaszewskim, posłem z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
członkiem Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Ro-
dziny, rozmawia Przemysław Wiśniewski.
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bo długość życia się wydłuża. I wraz zz nim wydłuża się okres 
permanentnej biedy i systematycznego wykluczania, które obej-
muje też osoby wcześniej dobrze funkkcjonujące ekonomicznie 
i społecznie. Ich nowe życie staje się uddręką.

Ale można by ją zminimalizować nie tylko poprzez transfery 
finansowe, ale również przez sieć wssparcia instytucjonalne-
go.

Jednym z takich elementów, które mmogą wspomagać osoby 
starsze powinny być podmioty ekonomii społecznej, a więc takie 
podmioty, które nie są państwowe, alee działając nie są też na-
stawione na zysk. Muszą się utrzymać, rozwijać, ale realizując 
misję społeczną musza wychodzić na „zero”. Angażują osoby 
wrażliwe społecznie, często tez osoby wwykluczone, które nie mu-
szą pracować w nich wolontariacko. Gmmina wspólnie z ochotni-
czą strażą pożarną tworzą spółdzielnięę socjalną, która zajmuje 
się np. organizowaniem dowożenia posiłków do tych samotnych 
rodzin. Albo sąsiedzi rozkręcają coś poodobnego. O takich przy-
kładach się słyszy, ale takie inicjatywy nie są wspierane syste-
mowo.

Każdy wie, kim jest niania. Czy nie ppowinniśmy również uru-
chomić takiego opiekuna dla osób starrszych, który miałby pod 
swoimi skrzydłami po kilkanaście rodzin z najbliższego otocze-
nia? Miałby finansowanie np. z gminy lub z dotacji i robiłby coś 
pożytecznego w najbliższym otoczeniu. Na pewno nie pełniłby 
roli, jaką pełni pielęgniarka środowiskowwa, ale cała gama usług 
wchodziłaby już w grę. Takie osoby poowinny funkcjonować na 
rynku, dostawać dotacje czy granty, a nnajlepiej wypełniać zada-
nia zlecone przez gminę.

Czy państwo realizuje dziś spójną poolitykę społeczną odpo-
wiadającą osobom starszym? Jak widdzę premier Kopacz wy-
stępującą przed aktywnymi seniorammi z UTW to wydaje mi 
się, że przynajmniej wizerunkową. Alee jak pojadę w rodzinne 
strony na północnym Mazowszu gdziee nie ma instytucji dzia-
łających na rzecz seniorów, gminę stać tylko na ustawowo 
przewidziane dodatki, a szefowa lokallnego koła PZERiI cieszy 
się, że wójt dał im tysiąc złotych, to nie… Bo tam nie dzia-
łają żadne efektywne mechanizmy wwsparcia, opieki, inkluzji 
społecznej.

Problemem są oczywiście pieniądze. Weźmy na przykład taki 
instrument jak „zasiłek pielęgnacyjny”.  Przysługuje on również 
osobom, które ukończyły 75 lat. I ten zzasiłek w wysokości 153 
złote nie jest waloryzowany od 2006 rooku. A obok niego mamy 
dodatek pielęgnacyjny wypłacany przezz ZUS, który na początku 
był tej samej wysokości, ale dziś wynoosi 206,30 zł i korzysta 
z niego prawie milion osób. Czemu jjest zezwolenie na taką 
dysproporcję? Można powiedzieć, że tto tylko 50 złotych. Ale 
jak ktoś dostaje najniższa emeryturę i ma osiemdziesiąt lat, 
a więc bierze wiele drogich leków, to już ma znaczenie. Tymcza-
sem mamy nierówny dostęp do świadcczeń. I takich przykładów 
jest więcej. Potrzebne jest zebranie narrzędzi wsparcia seniorów 
do jednego worka, ich przegląd i napraawa. Od tego trzeba za-
cząć politykę senioralną na poważnie. AAle to są sprawy będące 
w kompetencjach różnych instytucji i nie ma w partiach rządzą-
cych woli politycznej by te wszystkie rozzwiązania przemyśleć na 
nowo. Lepiej napisać strategie, które ww ogóle nie uwzględniają 
tych narzędzi, nie definiują ich braków i nie projektują zmian ich 
stosowania. Polityka senioralna dzisiaj nie odpowiada na naj-
ważniejsze problemy seniorów. Oczekiwwania tych osób żyjących 

ch to nie tylko możliwość uczestnictwa w lokalnych środowiska
 są ważne, ale dla 95 % seniorów na w zajęciach UTW. One
e.pewno nie najważniejsze

niorów w debacie publicznej? Jest to Jak wzmocnić głos sen
mało wpływowe.środowisko liczne, ale m
gą jest powoływanie rad seniorów. Teraz Na pewno dobra drog
y, więc samorządowcy nie mieli za wiele był okres przedwyborczy
ć uchwały, powołać rady. Teraz pewnie czasu by przygotowywa
e i tu jest pewne zagrożenie. Rady mogą powstanie ich więcej. Ale
emanacja aktywnych już organizacji sku-być przecież wyłącznie e
eba do nich zapraszać inne środowiska piających seniorów. Trze
e. Trzeba zapraszać do tych rad osoby i to nie tylko senioralne
ą na uczelniach, prowadzą biznesy. Nie kreatywne, które pracują
giką branżową. Tu będzie dużo zależało myślą tylko zgodnie z log

orządowych, to znaczy tego, czy zechcą właśnie od władz samo
nersku czy instrumentalnie.traktować rady po partn

je sieć WIGORów?Czy mapę polski pokryj
tpliwie. Natomiast kluczem do sprawy Są potrzebne, niewąt
ania. Najlepiej byłoby uwzględniać stan będzie system finansowa
re programy na to pozwalają. Dopusz-finansów gminy. Niektó
ch dochodach na jednego mieszkańca, czają, że gmina o niskic
anie. Obecny projekt finansowania jest ma wyższe dofinansowa
Ale proszę spojrzeć np. na placówki opie-niekorzystny dla gmin. A

3. Kiedy finansowano je pół na pół, nie kuńcze dla dzieci do lat 
014 roku wprowadzono system 80 : 20, powstawały. Kiedy w 20
góry, a 20% daje gmina, to nowe żłobki czyli, że 80 % płynie z g
ki parytet jest potrzebny w małych gmi-zaczęły powstawać. Tak
odach. Bez tego pewnie dużo gmin weź-nach o niewielkich docho
zenie centrów, ale nie będzie ich później mie pieniądze na stworz
WIGOR i zgodnie ze standardami. prowadzić pod szyldem 

dmiotach ekonomii społecznej. Nie są Wspomniał pan o pod
kcie WIGORów, podobnie jak organi-uwzględniane w projek

zacje pozarządowe.
o potrzebny. Ale tu trzeba też dodatko-Ich udział jest bardzo
przepisami dotyczącymi domów Senior-wych ułatwień, już poza 
li rozpocząłem pracę nad nowelizacją WIGOR. Ja w tej chwi
ożytku publicznego. Wprowadzamy tam ustawy o działalności po
ocji zdrowia, przewidujące prowadzenie działania na rzecz prom
oczywiście w oparciu o ustawę o dzia-działalności leczniczej, o
będzie to obszar działalności pożytku łalności leczniczej. Jeśli 

można prowadzić w tym zakresie odpłat-publicznego, to będzie m
alność pożytku publicznego, a nie tylko ną i nieodpłatną działa
ą. Jeśli to się uda to szkoda byłoby nie działalność gospodarczą
podmiotów w działania zupełnie spójne móc angażować takich 

z ich misją.
owcy przekazują swój majątek, w pierw-Tam gdzie samorządo
dować coś stabilnego, nad czym pieczę szej kolejności chcą zbud
c jednostki samorządowe. Jeśli jednak będą mieli. Budują wię
óry się sprawdził w innych obszarach znają taki podmiot, któ
no to powierzają mu odpowiedzialne działalności społecznej 
 takie organizacje mogłyby prowadzić zadania do realizacji. I

morząd oczekiwałby przede wszystkim domy WIGOR. Ale sam
a dla tych placówek. Bez niego zawsze stabilnego finansowania
czy stowarzyszenie czy fundacja nie wy-będzie niepewność o to 

cofają się. 

Dziękuję za rozmowę.

OKIEM OPOZYCJI
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INICJATYWY / INSPIRACJE - POLSKA

Łódź informuje seniora 
jak należy
Tekst: Adam Antonisz

Funkcjonalny miejski portal internetowy agregujący informacje przydatne dla osób 
starszych to w Polsce rzadkość. Szkoda, bo korzystaliby z takich serwisów nie tyl-
ko starsi internauci, ale również pracownicy różnych instytucji obsługujący seniorów 
przyzwyczajonych do bardziej analogowych treści. Problemy z rozporoszoną informa-
cją rozwiązano w Łodzi jak należy – jednym portalem.
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INICJATYWY / INSPIRACJE - SAMORZĄD

Badania lokalne prowadzone przez Fundację ZACZYN poka-
zują, że wśród głównych problemów osób starszych należy brak 
informacji. Seniorzy nie dowiadują się w porę o skierowanych 
do nich wydarzeniach kulturalnych czy ofercie wsparcia społecz-
nego, często nie wiedzą gdzie i w jakim trybie załatwić sprawy 
urzędowe lub uzyskać pomoc w określonych sprawach. Gminy 
zaś nie ułatwiają im dostępu do cennej wiedzy – pracownicy 
socjalni czy sieci wolontariatu obejmują nielicznych seniorów, 
a samorządy nie wydają skierowanych do starszych mieszkań-
ców biuletynów drukowanych. Informacja dostępna w interne-
cie trafia do niewielkiej części osób 70 czy 80+, jest przy tym 
rozproszona, a publiczne instytucje niemal nigdy nie agregują 
jej w dostosowanych do wymogów seniorów serwisach. Przykła-
dem np. Warszawa, gdzie różne biura i pełnomocnicy podlegli 
prezydent stolicy redagują niezależne od siebie serwisy z często 
nieaktualizowanymi senioralnymi zakładkami. Pożytek z nich nie-
wielki. Na tle Warszawy błyszczy wspomniana Łódź i jej serwis
www.seniorzy.uml.lodz.pl

Podstawowym jego celem jest dostarczanie informacji o dzia-
łaniach i wydarzeniach realizowanych w mieście dla grupy wie-
kowej 60+. Serwis zbiera informacje dostarczone przez różne 
jednostki samorządowe, instytucje, organizacje pozarządowe 
i firmy, których działalność służy zaspokojeniu potrzeb senio-
rów. Portal prowadzony jest przez Zespół ds. Seniorów Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, który za-
prosił łódzkich seniorów oraz liderów środowisk seniorskich 
do współtworzenia portalu. Dzięki portalowi (jednej stronie, 
którą łatwo promować) aktualna informacja trafia do rosnącej 
grupy starszych internautów, ale także pracowników „bezpo-
średniego kontaktu” różnych instytucji”, którzy często, nierzadko 
poza swoimi podstawowymi obowiązkami, wyszukują seniorom 
to czego potrzebują. W sytuacji istnienia jednej strony bibliote-
karka czy animator nie muszą wertować wielu niezależnych ser-
wisów różnej jakości, na co zazwyczaj nie mają przecież czasu. 
Jak wygląda portal? Prosto.

Gdy wejdziemy na stronę portalu w nagłówku, znajdziemy 
pięć zakładek, a w nich całe bogactwo przydatnych informacji. 
W „aktualnościach” łatwo znalazłam informacje o darmowych 
wycieczkach lokalnych, spotkaniach wolontariatu senioralnego, 
miejscach udzielania porad seniorom, a także bezpłatnych wy-
darzeniach kulturalnych. W zakładce Karta Seniora znaleźć 
można kompleksowe informacje o miejskiej karcie, na podsta-
wie której osoby starsze mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji 
i ofert specjalnych. Zakładka nie promuje jednak samej karty, 
lecz zawiera aktualny spis powiązanych z nią ofert w takich 
obszarach jak kultura, rekreacja, zdrowie, gastronomia, banko-
wość, kształcenie itp. Informacje 60+ to zakładka zawierająca 
wykazy klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, organi-
zacji pozarządowych, domów dziennego pobytu, aptek, domów 
opieki społecznej. Są tam pełne dane adresowe i kontaktowe. 
Łatwo tam znaleźć informacje o usługach opiekuńczych i pro-
gramie szczepień ochronnych dla osób powyżej 65 roku życia; 
wykazy miejskich bibliotek publicznych wraz z ich ofertami 
skierowanymi do seniora, np. bezpłatnymi kursami kompute-
rowymi, wykładami czy prelekcjami; informacje o funduszach 
grantowych na senioralne projekty; adresy organizacji udziela-
jących bezpłatnej pomocy prawnej. Przydatna jest też zakładka 
Centra Aktywnego Seniora, w której - dla każdej z dzielnic 
Łodzi - przedstawiona została oferta prowadzonych przez miej-
skie instytucje specjalnych Centrów. Zawiera spis tych miejsc, 
harmonogram wydarzeń w nich organizowanych, ale także re-
lacje z imprez. Słabo wygląda jedynie zakładka dotycząca Rady 
Seniorów. Znajdziemy tam spis członków Rady i zdjęcia z obrad, 
ale żadnych podsumowań działania czy projektów tworzonych 
dokumentów – wszystko to wskazuje, że Rada może być w Łodzi 
tworem fasadowym (choć oczywiście, nie musi).
Łódź XXI wieku to miasto przerażające skalą problemów spo-

łecznych i ekonomicznych jakim musi podołać. Jak widać ,jest 
też co z niej ściągać.

www.seniorzy.uml.lodz.pl
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Aby zaplanować i wdrożyć działania realnie odpowiadające 
na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, gdyński samorząd 
stworzył warunki do udziału seniorów i ich rodzin w decydo-
waniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Seniorzy 
włączeni zostali do współtworzenia przestrzeni miejskiej czy wy-
pracowania rozwiązań z zakresu aktywizacji i wsparcia. Więk-
szość inicjatyw jest realizowana w szerokim ponadsektorowym 
partnerstwie, pod wspólnym hasłem „Gdyński dialog z seniora-
mi”. Samorząd wspiera również organizacyjne, finansowo i lo-
kalowo oddolne inicjatywy, które wzmacniają udział starszych 
mieszkańców w życiu miasta. Od ponad 10 lat działa również 
w Gdyni Rada ds. Seniorów, która konsultuje miejskie inicjatywy 
na rzecz osób starszych.

Przestawione poniżej inicjatywy są przykładem działań w ob-
szarze zwiększania społecznej partycypacji osób starszych 
w Gdyni, będących wyrazem starań gdyńskiego samorządu, 
aby miasto było postrzegane przez wszystkich mieszkańców 
jako środowisko im przyjazne. Miasto przyjazne seniorom ak-
ceptuje różnorodność, promuje integrację i udział seniorów we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego, działa zgodnie z za-

sadą poszanowania ich woli i decyzji, elastycznie reagując na 
zmieniające się z wiekiem potrzeby i preferencje.

Gdyński dialog o jakości usług 
opiekuńczych, czyli jak projektować 
rozwiązania?

Animatorem procesu wspólnego budowania usług opiekuń-
czych nowej jakości był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gdyni. W pracach zespołu eksperckiego nad modelem pro-
cesu i planowaniem działań uczestniczyli reprezentanci kadry 
ośrodka i środowiska pozarządowego oraz niezależny ekspert 
ds. rozwoju lokalnego. Czasowo angażowani byli również inni 
specjaliści z obszaru wsparcia społecznego. Odstąpiono od kon-
cepcji badania i oceniania jakości usług, obecnie świadczonych 
na rzecz szerokiego dialogu o tym, co oznacza dla interesariuszy 
dobra jakość usług opiekuńczych. Opracowano więc model par-
tycypatywnego ustalania kryteriów jakości usług, a następnie 
– na jego podstawie – przeprowadzono proces wymiany opinii 
i informacji oraz dokonywania uzgodnień między interesariusza-
mi na temat oczekiwań i pożądanych cech usług opiekuńczych.

Gdynia w dialogu z seniorami
Tekst: Katarzyna Stec, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Zdjęcia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
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Model ustalania kryteriów jakości usług

Wypracowany model obrazuje cykl zaplanowanych ramowo 
analiz zespołowych i interakcji społecznych, zorientowanych 
na osiągnięcie spójnej wizji dobrej usługi społecznej. Proces 
obejmuje klika etapów, angażujących różnych interesariuszy: 
odbiorców wsparcia oraz ich rodziny, opiekunów oraz wspiera-
jących ich wolontariuszy, pracowników socjalnych i osoby ko-
ordynujące opiekunów, kadrę kierowniczą odpowiadającą za 
funkcjonowania całego systemu, monitorowanie go i aktualizo-
wanie. Na początkowym etapie rozpowszechniono informacje 
o planowanych działaniach we wszystkich głównych grupach 
interesariuszy celem przygotowania do fazy spotkań. Następ-
nie zorganizowano spotkania interesariuszy na tych samych 
poziomach funkcyjnych, prowadzące do powstania czterech 
katalogów kryteriów jakości usług właściwych dla: odbiorców 
usług (seniorzy i rodziny); bezpośrednich wykonawców usług 
(opiekunowie i wolontariusze); koordynatorów (pracownicy so-
cjalni i koordynatorzy opieki); decydentów (podmiotu zlecające-
go wykonanie usług i podmiotów wykonujących je). W kolejnym 
etapie zorganizowano spotkania ponad poziomami funkcyjnymi 
i dokonano uzgodnień, które doprowadziły do powstania dwóch 
uspójnionych katalogów kryteriów uwzględniających zintegro-
wane potrzeby interesariuszy: katalogu wypracowanego przez 
reprezentantów poziomu odbiorcy i wykonania oraz  reprezen-
tantów poziomu koordynacji i decyzyjnego. Na ostatnim etapie 
nastąpiło spotkanie przedstawicieli wszystkich poziomów wdra-
żania usługi, uzgodnienia i wypracowanie zarysu jednolitego 
katalogu kryteriów jakości usług.

Jak przebiegały przygotowania do 
realizacji procesu?

Biorąc pod uwagę skalę procesu oraz rozbieżności interesów 
niektórych grup interesariuszy, dużą wagę przy jego planowa-
niu przywiązywano do zapewnienia możliwości i warunków do 
swobodnego i bezpiecznego wypowiedzenia się wszystkim zain-
teresowanym. Ustalono również, w jaki sposób podczas spotkań 
należy formułować pytania, by możliwe było uzyskanie satysfak-
cjonujących i wartościowych odpowiedzi. Miały to być pytania 
bez użycia pojęć specjalistycznych, dające możliwość szerokiej 
interpretacji i uniwersalne w odniesieniu do różnych grup inte-
resariuszy, takie jak: Co dla Pani/Pana jest cenne/ważne w usłu-
gach opiekuńczych? Co dla Pani/Pana jest ważne w kontakcie 
z drugą osobą podczas wykonywania usługi opiekuńczej? Co dla 
Pani/Pana oznacza dobra usługa opiekuńcza? Zwrócono również 

uwagę na aspekty etyczne i prawne planowanych działań, np. 
kwestie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa osobistego 
odbiorców usług wizytowanych przez osoby przeprowadzające 
wywiady, bezpieczeństwa wyrażania opinii w relacjach odbior-
ca usług – opiekun oraz pracownik – pracodawca. 

W przygotowanie procesu zaangażowano społeczność lo-
kalną: aktywnych seniorów przeszkolono do przeprowadzenia 
indywidualnych wywiadów z odbiorcami usług oraz włączono 
w techniczną organizację spotkań grupowych, zainicjowano 
również stworzenie w ramach inicjatywy międzypokoleniowej 
plakatu informacyjnego wizualizującego motto „Gdyńskiego 
dialogu”.

Organizacja procesu

„Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych” został prze-
prowadzony w okresie od września 2010 do lutego 2011 roku 
pod hasłem: „Chcemy widzieć! Chcemy słyszeć! Chcemy wspól-
nie decydować!”. Na różnych etapach tego procesu włączono 
prawie tysiąc osób – interesariuszy usług opiekuńczych. Od-
biorcy usług oraz członkowie ich rodzin do udziału w dialogu 
zostali zaproszeni pisemnie przez Prezydenta Miasta Gdyni 
(dystrybucję pism, udzielanie ewentualnych wyjaśnień i zwrotne 
przekazanie informacji powierzono opiekunom). O wyrażenie 
opinii poproszono również byłych odbiorców usług i dziś aktyw-
nych seniorów – jako przyszłych potencjalnych beneficjentów. 
Spotkania odbywały się w pomieszczeniach zlokalizowanych 
w sąsiedztwie, dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. 
Seniorom o ograniczonej mobilności zapewniono dowóz i opie-
kę. Z osobami, które z różnych względów nie mogły uczestni-
czyć w tych spotkaniach, zorganizowano wywiady indywidualne 
w ich mieszkaniach. Przeprowadzali je seniorzy – wolontariusze, 
zrekrutowani spośród uczestników zajęć Centrum Aktywności 
Seniora i słuchaczy Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W organizację procesu zaangażowano szerokie grono aktorów 
społecznych – kooperantów, zarówno publicznych, jak i niepu-
blicznych. 

Rezultaty procesu

Materialnym rezultatem przeprowadzonego procesu jest 
Karta jakości usług opiekuńczych – dokument prezentujący 
uspójnione przez interesariuszy kryteria jakości tychże usług. 
Na podstawie Karty oraz materiałów roboczych z procesu, we 
współpracy i w konsultacji z wykonawcami świadczeń, został 
opracowany „Gdyński standard usług opiekuńczych świadczo-
nych w miejscu zamieszkania”. Wprowadzono go zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdyni (w maju 2011 roku) i stanowi on obec-
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nie lokalny kanon, zgodnie z którym są organizowane i świad-
czone usługi opiekuńcze w gminie. W odpowiedzi na wyrażone 
podczas procesu oczekiwania odbiorców do usług opiekuńczych 
wdrożono teleopiekę, rozbudowano również ofertę wsparcia dla 
rodzin zajmujących się osobami niesamodzielnymi.

Bezcenny walor „Gdyńskiego dialogu o jakości usług opiekuń-
czych” to także zaczątek nowego wymiaru relacji między inte-
resariuszami tego rodzaju świadczeń – zarówno w kontekście 
instytucjonalnym, jak i personalnym, w szczególności wewnątrz-
pokoleniowym (wolontariat seniorów aktywnych na rzecz senio-
rów niesamodzielnych).

Wartym podkreślenia jest również fakt, że opracowany i prze-
testowany model może być w prosty sposób adaptowany do 
innych kluczowych rodzajów usług społecznych (w roku 2013 
z powodzeniem przystosowano go do usług rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej w warsztatach terapii zajęciowej w Gdyni). 
Jego wykorzystanie umożliwia partycypacyjne budowanie no-
wej jakości usług społecznych: odpowiadających na potrzeby 
i oczekiwania interesariuszy, a jednocześnie dostosowanych do 
lokalnych możliwości i opartych na efektywnym wykorzystaniu 
zasobów lokalnej infrastruktury społecznej oraz zasobów finan-
sowych.

Spacery badawcze z seniorami

Spacer badawczy jest interaktywną terenową metodą zbiera-
nia opinii mieszkańców – użytkowników przestrzeni publicznej 
– na temat jej dostępności, użyteczności oraz dostosowania do 
potrzeb i oczekiwań respondentów. Umożliwia przeprowadze-
nie krytycznego i zarazem konstruktywnego audytu przestrzeni 
przez osoby, które korzystają z niej na co dzień.

Gdyńskie spacery badawcze seniorów z młodymi wolontariu-
szami zostały zainicjowane w 2012 roku. Mają na celu ocenę 

oczami seniorów przestrzeni publicznej, w tym m.in.: oznaczeń 
informacyjnych (widoczność, czytelność), wysokości krawężników, 
nawierzchni ciągów pieszych i umiejscowienia ścieżek rowero-
wych w kontekście poczucia bezpieczeństwa pieszych, tuneli 
(zejścia, dostępność windy, nachylenie podjazdów dla wózków), 
przejśæ dla pieszych (długość sygnału zielonego, sygnalizacja 
dźwiękowa), przystanków komunikacji miejskiej i kolejowej (do-
stępność, wiaty, umiejscowienie i czytelność rozkładów jazdy), 
oświetlenia przestrzeni, skwerów i ich infrastruktury, dostępu 
do toalet publicznych. Dają również możliwość zweryfikowania, 
w jakim stopniu wprowadzane w przestrzeni miasta rozwiąza-
nia wpisują się w oczekiwania i potrzeby seniorów oraz na ile 
zbieżne są priorytety w ich realizacji – z punktu widzenia samo-
rządu i respondentów. 

Scenariusze spacerów badawczych

Ocenie seniorów poddano znane i uczęszczane trasy w cen-
trum miasta. Wybrano odcinki, których pokonanie przez osoby 
starsze w normalnych warunkach jest możliwe w czasie 40-50 
min., przy swobodnej rozmowie oraz spokojnym i komfortowym 
tempie chodu.

Na każdy spacer i każdą trasę został przygotowany szcze-
gółowy scenariusz i kwestionariusz, zawierający katalog pytań 
otwartych, odnoszących się do poszczególnych punktów i ele-
mentów przestrzeni. Zaplanowano próbne spacery, aby osoby, 
które je będą prowadzić, mogły przetestować trasę oraz scena-
riusz. Odbyły się one w różnych porach dnia oraz roku, po to by 
można było zbadać, jak przestrzeń jest postrzegana w odmien-
nych warunkach oświetleniowych i pogodowych.

Realizacja spacerów i ich rezultaty

W spacerach po 13 trasach wzięło udział łącznie ponad 70 
seniorów i kilkunastu wolontariuszy, w tym młodzież zaangażo-
wana w działania Programu Aktywności Lokalnej, realizowanego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uwagi i opinie senio-
rów były notowane na bieżąco, sporządzano również dokumen-
tację fotograficzną elementów przestrzeni wymagających zmian 
oraz tych, które mogą stanowić przykład do upowszechnienia. 
Po każdej edycji spaceru zbierano wnioski, które następnie w od-
powiedniej formie nanoszono na interaktywną mapę „Napraw-
my To”. Powstały również zbiorcze raporty zawierające katalog 
ważnych dla seniorów przedsięwzięć oraz rekomendacje, które 
będą wykorzystywane przez instytucje miejskie w projektowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzeni miasta w taki sposób, by zacho-
wując Standardy Dostępności, przestrzeń ta była bezpieczna 
i przyjazna dla wszystkich użytkowników o zróżnicowanych ogra-
niczeniach w mobilności i percepcji.

Srebrny panel obywatelski

Panel obywatelski jest połączeniem metody badawczej i kon-
sultacyjnej. Jest to więc metoda partycypacyjna, umożliwiająca 
uzyskiwanie w powtarzalny sposób przez okres kilku lat ocen 
i opinii dużej grupy mieszkańców danego terytorium lub użyt-
kowników określonych usług publicznych. Gdyński samorząd 
postanowił ją wykorzystać celem pozyskania informacji od 
mieszkańców w wieku powyżej 55. roku życia na temat usług 
miejskich oraz przestrzeni publicznej całego miasta i poszcze-
gólnych dzielnic. Pierwsza edycja srebrnego panelu obywatel-

INICJATYWY / INSPIRACJE - SAMORZĄD



39

NR 1/2015

skiego – inicjująca wieloletni proces – odbyła się w roku 2013. 
Badanie będzie powtarzane regularnnie średnio raz na rok 
i w każdej kolejnej edycji będą uczestnniczyć – w dużej mierze 
– te same osoby. Umożliwi to rejestroowane zmiany ich opinii, 
w szczególności w związku z wdrażanymmi przez samorząd zmia-
nami w obszarach podlegających ocenie panelistów.

Przygotowanie badania

Istotnym etapem był dobór próby doo badania. Połowa z za-
kładanej 500-osobowej grupy respondeentów w wieku 55+ była 
dobierana losowo, druga połowa – w ssposób celowy. Próba lo-
sowa była warstwowana proporcjonalnnie ze względu na płeć, 
wiek i miejsce zamieszkania (do losowwania jako operatu użyto 
bazy PESEL), zaś w doborze celowym struktura podpróby od-
zwierciedlała dodatkowo również stoopień niesamodzielności 
– respondenci byli wyłaniani spośród osób korzystających ze 
wsparcia systemu pomocy społecznej lub różnych organizacji 
pozarządowych.

Konstruując kwestionariusz, zadbanoo, by narzędzie badawcze 
było jak najbardziej przyjazne dla respoondentów, w szczególno-
ści by nie okazało się zbyt długie (300 pytań merytorycznych 
różnego typu oraz 4 pytania metryczkowe), aby zawierało jasne 
sformułowania i było wyposażone w kaarty odpowiedzi ułatwia-
jące komunikację. Ujęto w nim szeroki zzakres pytań dotyczących 
ogólnej oceny okolicy, w której zamieszkkują respondenci (przede 
wszystkim organizacji przestrzeni i kommunikacji miejskiej), oraz 
propozycji odnoszących się do poprawyy przyjazności miasta wo-
bec tej grupy mieszkańców. W ankietaach znalazły się również 
pytania o znajomoś

 oferty miejskiej dla seniorów, w tymm m.in. działań aktywizu-
jących i opiekuńczych.

Realizacja panelu obywatelskiego

Zaproszenie do udziału w badaniu zoostało skierowane do re-
spondentów z próby losowej w formiee indywidualnych listów, 
podpisanych przez prezydenta miastaa. W trosce o rozwianie 
ewentualnych wątpliwości seniorów i zapewnienie im bezpie-
czeństwa w związku z udziałem w baddaniu w liście wskazano 
przybliżoną datę realizacji badania oraz numer telefonu w urzę-
dzie miasta, pod którym respondenci mogli potwierdzić tożsa-
mość ankietera i w razie konieczności zmienić termin jego wi-
zyty. Wywiady przeprowadzali pracownnicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, doświadczeni w reaalizacji badań z osobami 
z różnymi rodzajami niepełnosprawnośści, oraz przedstawiciele 
gdyńskich organizacji pozarządowych, działających na rzecz 
osób starszych i osób z niepełnospraawnościami (łącznie 26 
ankieterów). W badaniu uczestniczyło 456 osób. W przypadku 
jeśli ankietowani byli z różnych względdów niezdolni do samo-
dzielnego udzielania odpowiedzi, w icch imieniu głos zabierał 
pełnomocnik, np. opiekun lub członekk rodziny. Zaledwie 8% 
respondentów uczestniczących w tej eedycji panelu odmówiło 
udziału w kolejnych edycjach (najbliższa planowana jest na 
przełomie roku 2014 i 2015).

Rezultaty panelu

Najważniejszym rezultatem jest poozyskanie obrazu gdyń-
skiego seniora. Składają się nań inforrmacje o: zakorzenieniu 
w Gdyni, aktywności zawodowej, wykształceniu, subiektywnej 

lnej, wieku, sytuacji mieszkaniowej, sy-ocenie sytuacji materia
niczeniach związanych ze zdrowiem i za-tuacji zdrowotnej, ogran
omocy innych osób, a także o sposobach leżności od wsparcia/po
wnościach. Zdobyto również informacje spędzania czasu i aktyw
eniorów przestrzeni miejskiej: najbliższej o postrzeganiu przez se
y na tle pozostałych oraz o sposobach okolicy i swojej dzielnicy
arto dodać, że panel umożliwił uzyska-jej wykorzystywania. Wa
specyficznych potrzeb różnych podgrup nie informacji na temat 
kreślonymi niepełnosprawnościami czy seniorów, np. osób z o

w poszczególnych dzielnic miasta.sędziwych mieszkańców
u są także wyniki dotyczące dostępno-Istotne dla samorząd

ch wydarzeniach i ofercie miejskiej dla ści informacji o ważnyc
jomości tej oferty oraz o rozpoznawal-seniorów, poziomie znaj
rządowych działających na rzecz osób ności organizacji pozar

starszych w Gdyni.
rczają wielu cennych uwag i rekomen-Wyniki panelu dostar
rzystane przez poszczególne jednostki dacji, które będą wyko
ektowaniu usług i przestrzeni miejskiej samorządowe przy proj
o zgodne z potrzebami i oczekiwaniami w taki sposób, by było to
odczas badania.seniorów wyrażonymi po

Dialog o ofercie aktywizacyjnej i ofercie 
wspierająco-opiekuńczej miasta 

sta, realizowany metodą zogniskowane-Dialog o ofercie mias
o, stanowi uzupełnienie i rozszerzenie go wywiadu grupowego
anelu obywatelskiego. Spotkania fokuso-rezultatów srebrnego pa
ą 2014 roku. Uczestnicy byli zapraszani we zainicjowano wiosną
roszenia został dołączony list prezyden-indywidualnie – do zapr
łącznie 11 grup fokusowych, w tym 9 ta miasta. Odbyło się ł
ywizacyjnej dla seniorów oraz polityki dotyczących oferty akty
2 dotyczące oferty usług wspierająco-informacyjnej miasta i 
esja, trwająca od 2 do 3 godz., była opiekuńczych. Każda se
aniem scenariusza, według którego ani-poprzedzona przygotow

rował dyskusję. Wypowiedzi nagrywano mator spotkania moder
ądzenia raportu. celem ułatwienia sporzą
owych dotyczących oferty aktywizacyj-W spotkaniach fokus
ej przez Centrum Aktywności Seniora, nej miasta, realizowane
zeciego Wieku i gdyńskie kluby seniora, Gdyński Uniwersytet Trz
szkańcy Gdyni w wieku powyżej 55. roku respondentami byli mies
ficjenci, jak i niekorzystający (łącznie 51 życia: zarówno jej benef
tie związane z codzienną aktywnością osób). Omawiano kwes

o aktualną ofertę, wspólnie zastanawia-respondentów, oceniano
jej rozwoju, a następnie sformułowano no się nad kierunkami j
sie tematyki i ilości zajęć oraz miejsc, rekomendacje w zakres
na być udostępniona. w których oferta powinn
nia na temat oferty wspierająco-opiekuń-Respondentami badan
nowie niesamodzielnych osób starszych, czej miasta byli opiekun
opiekuńczych świadczonych w miejscu korzystających z usług 

z pobytu w dziennych ośrodkach wspar-zamieszkania, a także z
sji była ocena oferty oraz zdiagnozowa-cia. Przedmiotem dyskus
Sformułowano rekomendacje dotyczące nie potrzeb opiekunów. S
szenia dostępności informacji o ofercie jej wzbogacenia, zwięks

wnienia możliwości wymiany wiedzy i do-miejskiej, a także zapew
kunami.świadczeń między opiek

dstawie dokumentacji i opracowań Miej-Materiał powstał na pod
Społecznej w Gdyni, Pomorskiego Parku skiego Ośrodka Pomocy 
go Gdynia – Innowacje Społeczne oraz Naukowo-Technologiczneg

acji Społecznych „Stocznia”.Pracowni Badań i Innowa
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skich.
Od lat zmagamy się w zasadzie równolegle z dwoma pro-

blemami: spadającą liczbą mieszkańców i jednoczesnym wzra-
stającym odsetkiem starszych osób w ogólnej populacji. Na 
przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat liczba mieszkańców 
Sopotu zmniejszyła się o mniej więcej 10 tysięcy (czyli ok. 20%), 
odsetek seniorów w populacji miasta wzrósł zaś z poziomu ok. 
15% na początku lat 90. ubiegłego wieku do mniej więcej 25% 
obecnie. Czyni to Sopot jednym z najstarszych demograficznie 
miast w Polsce. Co więcej, wszystkie prognozy sugerują, że ten 

trend będzie się pogłębiał i w roku 2035 wg GUS emeryci będą 
już stanowić blisko 40% całkowitej liczby ludności Sopotu, która 
wynieść ma wtedy niespełna 29 tys. osób.

Czy tworzycie albo zamawiacie w związku z tym jakieś dia-
gnozy, badania dotyczące potrzeb osób starszych w mie-
ście?

Zupełnie niedawno rozpoczęliśmy przygotowania do opraco-
wania strategii miasta na rzecz osób starszych. Chcielibyśmy, 
aby taki dokument powstał w możliwie niedalekiej przyszłości. 
Jednym z pierwszych kroków  ma być przeprowadzenie kom-

Sopot Seniorów
„Nic o nas bez nas” – chcemy najpierw dowiedzieć się, czego oczekują nasi seniorzy 

i dopiero wtedy spróbować wypracować odpowiednie narzędzia i działania, które 
sprawią, iż obecna sytuacja za jakiś czas będzie mogła ulec poprawie.

Z Maciejem Kochanowskim z Wydziału Strategii Rozwoju Miasta Sopotu rozmawia 
Marta Żakowska
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Foto: Jerzy Bartkowski/Fotobank.PL/UMS
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pleksowej diagnozy sytuacji seniorów w naszym mieście. Aby
strategia była czymś więcej niż tylko tzw. „półkownikiem” i fak-
tycznie spełniała swoją rolę, nie może być jedynie wynikiem
przemyśleń urzędników (nawet jeśli są specjalistami w określo-
nych dziedzinach), ale powinna stanowić odpowiedź na rzetel-
nie zdiagnozowane potrzeby osób, które z założenia mają być
głównymi beneficjentami przyszłych działań. Trochę na zasadzie
„nic o nas bez nas” – chcemy najpierw dowiedzieć się, czego
oczekują nasi seniorzy, a dopiero potem  wypracować odpo-
wiednie narzędzia i działania, które sprawią, iż obecna sytuacja
za jakiś czas będzie mogła ulec poprawie. Kolejnymi krokami
będą zapewne konsultacje eksperckie (czyli coś, co nazwałbym
rodzajem ewaluacji ex ante), a następnie klasycznie rozumiane
konsultacje społeczne, które – choć są procesem bardzo trud-
nym – to jednak coraz bardziej zyskują na popularności w na-
szym kraju, i mogą spowodować, że wiele osób będzie mogło
uznać, że strategia będzie „ich” dokumentem.

Braliście udział w międzynarodowym projekcie „Q–AGEING”,
który zakończył się w 2012 roku. Na czym polegał? 

„Q-AGEING” (a w zasadzie „Quality Ageing in an Urban
Environment” – bo tak brzmi pełna i oficjalna nazwa tego pro-
jektu) był pierwszym ponadnarodowym przedsięwzięciem poru-
szającym temat seniorów, w którym nasze miasto brało czynny
udział. Najogólniej rzecz ujmując, jego celem było wypracowa-
nie kompleksowych i właśnie ponadnarodowych rozwiązań wy-
nikających z potrzeb związanych z problematyką starzejącego
się społeczeństwa. W projekcie wszyscy partnerzy (a było nas
w sumie dziewięć podmiotów pochodzących z pięciu krajów:
Węgier, Słowenii, Niemiec, Włoch i Polski) realizowali działania
wynikające z ich specyficznych, lokalnych potrzeb. Każdy z nas
miał oczywiście swoje priorytety, co przełożyło się na działania
w konkretnych obszarach problemowych. Były to m. in. aktywi-
zacja zawodowa osób 50+, opieka zdrowotna, aktywizacja i in-
tegracja społeczna seniorów czy rozwiązania architektoniczne
i infrastrukturalne dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną
sprawnością ruchową.

Każde z miast biorących  udział w projekcie „Q-AGEING” 
obrało sobie swój cel. Sopot postawił na przystosowanie
przestrzeni publicznych do potrzeb osób starszych i na pracę
nad oswajaniem seniorów z nowymi technologiami. W tych
zakresach stworzyliście dwa projekty flagowe. Na czym one
polegały?

Chcieliśmy osiągnąć dwa różne cele: po pierwsze – wypraco-
wać narzędzie, które da nam kompleksowy obraz sytuacji dosto-
sowania (czy raczej: obecnego niedostosowania) infrastruktury
miasta do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych (to dzia-
łanie skierowane więc było raczej do naszych instytucji samorzą-
dowych). Po drugie, zależało nam na tym, by dać naszym star-
szym mieszkańcom coś bardzo użytecznego i „namacalnego”,
czego efekty mogliby odczuć niemal na co dzień i „na własnej
skórze”. W ten sposób narodziły się pomysły na dwa projekty
pilotażowe: „Mapę Barier Architektonicznych” oraz „e-Senior”.

Czym jest „Mapa Barier Architektonicznych”?
Być może wyraźniejszą odpowiedzią na to pytanie będzie

opowiedzenie, czym na pewno NIE JEST. Słowa „mapa” uży-
wamy w tym kontekście z pełną premedytacją w cudzysłowie.
„Mapa Barier Architektonicznych” nie jest bowiem planem

miasta wiszącym na jakiejś ścianie z powbijanymi kolorowymi
szpilkami wskazującymi lokalizację konkretnych barier. Nie jest
to też odpowiednik chociażby warszawskiego „Niepełnospraw-
nika”, wydanego w swoim czasie w formie niedużej publikacji
zawierającej opis miejsc przyjaznych osobom niepełnospraw-
nym. Do czasu realizacji projektu „Q-AGEING” nie było w zasa-
dzie w naszym mieście żadnego rejestru publicznie dostępnych
miejsc, który opisywałby te punkty pod kątem dostępności (czy
też niedostępności) dla osób starszych i niepełnosprawnych (ale
również wszystkich NIE W PEŁNI sprawnych, a za takie oso-
by możemy uznać np. rodziców z wózkami dla małych dzieci).
Chcieliśmy taki rejestr stworzyć i jest nim właśnie „Mapa Ba-
rier Architektonicznych”. Stanowi więc ona dla nas źródło wie-
dzy na temat tego, co jest w naszym mieście do poprawienia
w zakresie infrastrukturalnym. W oczywisty sposób nie jest to
zasób powszechnie dostępny (bo przecież nikt nie chwali się
np. krzywym chodnikiem czy zniszczonymi schodami), ale ra-
czej wewnętrzne narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji
związanych z ustalaniem priorytetów w zakresie modernizacji
tejże infrastruktury.

Jak tworzyliście „Mapę”?
Chcąc uzyskać taki kompleksowy ogląd sytuacji, zdecydowali-

śmy się na przeprowadzenie terenowego badania naszego mia-
sta. Każda ze zdiagnozowanych barier została sfotografowana,
zmierzona, opisana, a następnie wprowadzona do bazy danych.
Badając przestrzeń miasta, zdecydowaliśmy się skupić uwagę
na tych elementach infrastruktury, na stan czy kształt których
jako samorząd mamy (lub przynajmniej teoretycznie możemy
mieć) jakikolwiek wpływ. Oznacza to, że zakresem badania nie
były objęte np. lokale gastronomiczne pozostające w gestii pry-
watnych właścicieli czy najemców. Zaangażowanie prywatnych
osób wymagałoby bowiem od nas przeprowadzenia niezwykle
szeroko zakrojonej i kosztownej kampanii informacyjnej, na któ-
rą nie mogliśmy sobie pozwolić ani ze względów czasowych, ani
finansowych. Co więcej, efektywność takich działań mogłaby się
okazać nieproporcjonalnie niska w stosunku do włożonych środ-
ków i pracy, jako że ostatecznie tylko od indywidualnej decyzji
konkretnego właściciela czy najemcy zależy, czy dane miejsce
będzie bardziej czy mniej przyjazne osobom starszym i niepeł-
nosprawnym. Jako Gmina nie mamy na to wielkiego (a może
nawet żadnego) wpływu. Tak więc badaniem objęte zostały:
szlaki komunikacyjne (ulice, chodniki, skwery i place), przejścia
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dla pieszych, przystanki autobusowe i kolejowe oraz publicznie
dostępne urządzenia elektroniczne (takie jak np. bankomaty, au-
tomaty biletowe czy budki telefoniczne – których co prawda nie
jesteśmy właścicielami, ale nawiązanie kontaktu z właściwym
operatorem nie stanowi większego problemu).

I co zrobiliście z „Mapą” po zakończeniu projektu?
 „Mapa” przekazana została jednostkom odpowiedzialnym za

utrzymanie i modernizację infrastruktury miejskiej, dla których
jest ona obecnie pomocą przy planowaniu działań pozostają-
cych w ich kompetencjach. Informacje zawarte w „Mapie” mają
zostać wykorzystane m. in. przy przygotowaniu dokumentacji
przetargowej na modernizację sieci przystanków autobusowych.
Wykorzystując zebrane informacje udało nam się już też dopro-
wadzić do zmiany jednego z automatów biletowych na przystan-
ku SKM Sopot Wyścigi. W przestrzeni miejskiej Sopotu pojawiło
się też więcej ławek (sfinansowanych w ramach tzw. budżetu
obywatelskiego), na których m. in. starsze osoby przemieszcza-
jące się po mieście mogą odpocząć. 

Drugim z sopockich programów pilotowych w ramach „Q-
AGEING” był „e-Senior”.

Powszechnie wiadomo, iż jedną z grup najbardziej wykluczo-
nych cyfrowo są osoby starsze. W dostępie do nowych techno-
logii mogą one napotykać szereg barier różnorakiej natury, np.
emocjonalno-psychologicznych, materialnych czy umiejętnościo-
wych. W dużej mierze za ten stan rzeczy odpowiada również
czas, w którym osoby te się urodziły, a następnie dorastały –
i niesamowite tempo światowego postępu technologicznego,
jaki dokonał się w trakcie ich życia, i za którym niekoniecznie
wszyscy (nie tylko seniorzy) nadążają. Nie łudziliśmy się, że uda
nam się zlikwidować wszystkie te bariery. Chcieliśmy jednak 
zrobić cokolwiek, aby w jakiś sposób ograniczyć część z nich.
Dlatego też zdecydowaliśmy się na utworzenie sieci dedykowa-
nych seniorom punktów bezpłatnego dostępu do komputerów

i Internetu (które nazwaliśmy „kącikami seniora”), a ponadto
stworzyliśmy dla nich specjalną stronę internetową. „Kąciki se-
niora” powstały w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej,
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w So-
pockim Centrum Seniora działającym przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie – i z powodzeniem funkcjonują do dziś. Każdy
z „kącików” wyposażony został w zestaw komputerowy typu „al-
l-in-one” (z dużym, dotykowym ekranem o wysokim kontraście)
i odpowiednie umeblowanie (nie tylko do pracy przy kompute-
rze, ale i do odpoczynku). Gospodarze „kącików” zapewnili użyt-
kownikom bezpłatny dostęp do Internetu, a wszystko – co chyba
najistotniejsze – odbywa się w środowisku przyjaznym seniorom,
co oznacza, że pracownicy tych miejsc są zawsze gotowi do po-
mocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Biblioteki i Sopockie Centrum
Seniora organizują ponadto różnego rodzaju kursy i szkolenia
komputerowe dla seniorów (np. z fotografii cyfrowej czy obsługi
Skype’a), podczas których wykorzystywany jest również sprzęt
zakupiony w ramach naszego projektu.

Wywiad pochodzi z numeru 5/6 „Magazynu Miasta”, www.publica.
pl/magazynmiasta. Polecamy także 3 numer „Magazynu Miasta” 
pt. „Starsze Miasto” poświęcony miejskim politykom senioralnym,
dostępny w księgarni na www.publica.pl w wersji elektronicznej.

Maciej Kochanowski – absolwent Politechniki Gdańskiej, od 
2004 r. pracownik Urzędu Miasta Sopotu. W tamtejszym Wy-
dziale Strategii Rozwoju Miasta odpowiada za wdrażanie pro-
jektów o tematyce społecznej realizowanych przy wsparciu środ-
ków UE. Od 2008 r. zaangażowany w szczególności w projekty 
związane z problematyką starzejącego się społeczeństwa 

Marta Żakowska -  redaktorka naczelna „Magazynu Miasta”, 
członkini Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, autorka progra-
mu Starsze Miasta Fundacji Res Publica realizowanego dzięki 
ASOS 2014-2020 MPiPS, animatorka kultury, stypendystka Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014
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Krakowskie działanie pomaga upowszechnić wiedze o potrze-
bach osób starszych i wprowadzić rozwiązania im przyjazne. 
Certyfikowania miejsc przyjaznych seniorom w lokalnym środo-
wisku sprawie, że osoba starsza, uboga, niepełnosprawna staje 
się dobrze widoczna, jej potrzeby zaś – ważne dla innych. 

W Krakowie w akcji bierze udział coraz więcej instytucji, obiek-
tów, firm np. instytucje kultury, ośrodki rekreacyjne, edukacyjne, 
sklepy, apteki, kina, salony urody itp. Do tej pory certyfikowano 
kilkadziesiąt podmiotów, przyznano również specjalne wyróżnienia. 
Zgodnie z regulaminem obiekty ocenia się, patrząc na stosunek do 
osób starszych, szacunek dla nich, odpowiednie traktowanie przez 

personel. Sprawdza się, czy seniorom stworzono warunki opieki, czy 
gwarantuje się bezpieczeństwo. Oceniana jest także architektura 
- dostosowanie obiektów do możliwości seniorów. Ważnym elemen-
tem oceny są również zniżki na produkty i usługi.

W ramach akcji udaje się likwidować dobrze znane seniorom 
niedogodności np. brak krzeseł przed gabinetami w ośrodkach 
zdrowia, poręczy przy schodach czy toalet; a także długie ocze-
kiwanie w kolejkach do banku, w aptekach itp. Te utrudnienia 
są powodem stresu, często też zniechęcają osoby starsze do 
wyjścia z domu. 

Kraków i miejsca 
przyjazne seniorom
Tekst: Barbara Dziubińska

Od 2011 r. w Krakowie organizowana jest akcja promująca miejsca przyjazne se-
niorom. Realizacją zajmują się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
i Wydział Spraw Społecznych urzędu miasta.

„Należy wyróżniać instytucje czy fir-
my, które myślą o nas w sposób specjal-
ny, choć nie protekcjonalny. Podmioty 
komercyjne oraz instytucje komercyjne
coraz częściej mają dla nas specjalne
oferty promocyjne, ale wciąż przeżywa-
my dramaty w urzędach, pocztach, ban-
kach. Czasem człowiek idzie do instytu-
cji, która ma certyfikat ISO i podobno
lepiej obsługuje interesantów. Nie ma to
ISO dla nas znaczenie gdy na korytarzu
nie ma ani jednego miejsca siedzącego,
a toalety są tylko dla personelu. Jestem
osobą po osiemdziesiątce, chodzę o kuli.
Nigdy, nikt nie przyjął mnie poza kolej-

nością, nie wyciągnął z długich kolejek.
Dystrybutor z wodą czasem stoi w ap-
tece, ale lek zażyty w urzędzie gminy 
popiję jak zabiorę z domu termos albo
naczynie, bo butla z wodą stoi, ale bez
kubków. Moja koleżanka uczęszcza do
Domu Dziennego Pobytu. Sama tam
jeździ, a w zimę z córką. Obok jest przy-
chodnia gdzie też dużo starszych osób
przychodzi i przyjeżdża. Tylko, że mądrzy 
ludzie przystanek autobusowy urządzili
500 metrów od placówek, przy parku.
A nie tam gdzie starym pasażerom było-
by wygodniej. Dyrekcja Domu słała listy 
do zakładu komunikacji, ale bezskutecz-

nie. Choć zatoczka przed budynkami 
jest. Z listonoszami też jest trudno, ale tu 
da się załatwić żeby w wypadku nieobec-
ności przyszli z poleconym następnego 
dnia zamiast zostawić awizo z którym ja 
później muszę iść na pocztę 30 minut. 
Długo trwa uświadamianie niektórych 
osób w sprawie naszych potrzeb. Jak się 
zestarzeją o zrozumieją, tylko że wtedy 
już nic nie będą mogli zrobić”

Alina Bogusławska, 
z listu do redakcji 

pisma Zdaniem Seniora 
(www.ZdaniemSeniora.pl).
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Budowanie społeczności 
na Grochowie
Centrum Paca 40

Stworzone ze środków miejskich, prowadzone przez organiza-
cję pozarządową, Centrum Paca 40 powstało w 2013 roku. Paca 
40 nie jest miejscem stricte „senioralnym”, ale osoby starsze są jed-
ną z głównych grup korzystających z dostępnych przestrzeni i zajęć. 
Mają też wpływ na realizowany na Paca program merytoryczny.

Na stronie internetowej Centrum czytamy: PACA 40 to miej-
sce skupiające mieszkańców Grochowa, przestrzeń spotkania 
różnych ludzi i inicjatyw działających na rzecz grochowskiej spo-
łeczności. Można tu poznać sąsiadów i aktywistów, zaangażo-

wać się w lokalne przedsięwzięcia, zrealizować własne pomysły, 
wziąć udział w warsztatach, otwartych spotkaniach, imprezach 
kulturalnych lub też po prostu wypić kawę, przeczytać prasę lo-
kalną, przejrzeć ogłoszenia drobne i zagrać w planszówki. Moż-
na też zrobić dużo więcej bo program składa się z kilkunastu 
działań, które angażują mieszkańców zarówno jako odbiorców, 
jak i autorów – każda osoba może korzystać z wybranych za-
jęć, ale również prowadzić zajęcia, z określonego obszaru, dla 
innych.

Tekst: Hanna Misiewicz, Barbara Izydorczyk
Współpraca: Agata Gajda, Przemysław Wiśniewski

Przekonanie, że zmianę i rozwój społeczny rozpocząć należy od konkretnej wspól-
noty sąsiedzkiej, stało u podstaw stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) na 
warszawskim Grochowie.

44
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Tu animatorem może być każdy

Na Paca działa Bank Usług Sąsiedzkich, odbywają się warsz-
taty kulinarne, funkcjonuje sekcja szachowa. Rodzice zbierają się 
w ramach klubu rodzica, a dzieci korzystają z usług starszych 
w ramach pogotowania lekcyjnego. Do tego dochodzą zajęcia 
w otwartej pracowni komputerowej, debaty, konsultacje społecz-
ne oraz dziesiątki innych wydarzeń organizowanych przez ani-
matorów i wolontariuszy w każdym wieku. Czemu tak dużo się 
tu dzieje? Bo animatorzy zachęcają mieszkańców do inicjowa-
nia własnych działań i rozwijania talentów poprzez zarażanie 
pasjami innych. W wielu domach kultury wciąż zdarza się, że 
osoba z pomysłem „dostanie” salę za opłatą (!). Takie miejsca 
żyją „eventami” lub umierają. Paca rozwija zaś skrzydła.

Przestrzeń nie bez znaczenia

Kluczem do zrozumienia czemu to miejsce przyciąga jest 
organizacja przestrzeni w nim. Całe Centrum mieści się na 
parterze i jest pozbawione barier architektonicznych. Sale są 
duże i przestronne, a wyposażenie to zazwyczaj lekkie i łatwe 
do przenoszenia meble z recyklingu – można je dowolnie prze-
suwać, a więc i aranżować przestrzeń zgodnie z potrzebami. 
Większość sal jest przechodnia – można otworzyć każde niemal 

drzwi. Podobnie jest z ogólnodostępną kuchnią – każdy może 
do niej wejść i np. przyrządzić sobie prosty posiłek z przyniesio-
nych produktów. W tych przestrzeniach nie ma strażników czy 
kamer – mimo to rzadko zdarza się by coś zginęło. Uczestnicy 
różnych wydarzeń mieszają się ze sobą, rozmawiają. Do ich 
dyspozycji jest duża sala ze sceną (żadna sala audytoryjna, po 
prostu podwyższenie, rozkładane krzesła, nagłośnienie i oświe-
tlenie), pomieszczenie komputerowe z 9 stanowiskami, pomiesz-
czenia warsztatowe. Z tej infrastruktury korzysta dziennie około 
100 osób.

Przede wszystkim międzypokoleniowość

Paca 40 to nie klub seniora, a w programie pełno jest wy-
darzeń międzypokoleniowych. „Wspólna opowieść wokół Gro-
chowa – Integracja pokoleń” to spotkania rekonstruujące i upo-
wszechniające historię okolicy. Seniorzy i juniorzy redagują też 
lokalnego bloga. Obie grupy pokoleniowe widać gdy pracują 
razem przed komputerami. Wymiana wiedzy i doświadczeń jest 
więc obustronna, demokratyczna. Co ważniejsze, centrum pro-
muje wolontariat w każdym wieku: można tu prowadzić własne 
warsztaty, ale również pomagać w pracy biurowej czy tworzyć 
bazy danych. Jedną ze sztandarowych imprez, propagowanych 

Potańcówka międzypokoleniowa
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przez Centrum Aktywności Lokalnej w całej Warszawie, są 
sąsiedzkie spotkania rozwijane siłą wolontariuszy „zza rogu”, 
którzy przygotowują nieszablonowe wydarzenia. Nie trzeba na 
nie wielkich budżetów, dużego wyposażenia, zamykania ulic. 
Wystarczą talenty i zaangażowanie mieszkańców, kilka akceso-
riów, kilkanaście godzin społecznej pracy, podwórko. Wspólnie 
jest ustalony program takich wydarzeń – poczęstunek, występ 
artystyczny, gry i konkursy czy kreatywne warsztaty. W przy-

gotowanie są angażowane całe rodziny. Dzięki spotkaniom po 
latach poznają się bezpośredni sąsiedzi. Tworzy się wspólnota 
obywatelska, przestrzeń debaty o sprawach ważnych dla lokal-
nej społeczności. 

Każdy kto zastanawia się jak zbudować lokalne centrum spo-
łeczne nich przyjedzie na Paca. Tutaj można odkryć siłę społecz-
ności. Więcej o centrum na: www.CentrumPaca.pl

444444444444446666666666666666666666

Jedna z przestronnych sal Centrum Paca

Duża i wygodna kuchnia
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Animatorka Centrum Paca 40, Agata Gajda, ma 10 rad dla sa-
morządów i organizacji stojących przed wyzwaniem tworzenie lo-
kalnych miejsc integracji społecznej – domów kultury, świetlic środo-
wiskowych, klubów. Co trzeba przemyśleć projektując cel, charakter 
i program takiego miejsca? Najważniejsze są następujące hasła:

1. Diagnoza - przed podjęciem kluczowych decyzji i działań 
warto przeprowadzić diagnozę, czyli sprawdzić jakie insty-
tucje już na danym terenie działają, co oferują, czego nie 
i co jest potrzebne lokalnej społeczności? Trzeba sprawdzić 
strukturę demograficzną, przeprowadzić ankiety. Warto 
rozważyć udział zewnętrznych ekspertów, którzy pomogą 
zbadać lokalne potrzeby i zbudować strategię.  

2. Konsultacje – jeśli chcemy, aby miejsce opowiadało na po-
trzeby społeczności i cieszyło się popularnością, należy do-
wiedzieć się czego potrzebują okoliczni mieszkańcy i prze-
prowadzić konsultacje z zainteresowanymi grupami. Proces 
konsultacji i ewaluacji powinien trwać cały czas, a program 
powinien być dostosowany do zmieniających się potrzeb 
i zasobów. Jedno spotkanie na etapie uruchamia ośrodka 
to za mało i za późno.

3. Współpraca - kiedy mamy już rozpoznane zasoby (insty-
tucje publiczne, organizacje pozarządowe, lokale, ludzi) 
warto zastanowić się z kim i na jakich zasadach można 
współpracować i podejmować wspólne działania, tak aby 
wzajemnie się wspierać i uzupełniać, a nie stanowić konku-
rencji. Lokalna szkoła, klubokawiarnia, klub seniora i Wasze 
Nowe Centrum powinny się uzupełniać i wspierać. Zasady 
tej współpracy trzeba oczywiście jasno zarysować.

4. Przestrzeń – przygotowanie bezpiecznej i przyjaznej prze-
strzeni dostosowanej do potrzeb społeczności jest podstawą 
do budowania dalszej relacji i podejmowania skutecznych 
działań. Centrum musi być miejscem przyjaznym, wygod-
nym, ciepłym. Za dużo jest domów kultury z wielkimi salami 
audytoryjnymi zapełnianymi dwa razy w roku i bez prze-
strzeni na warsztaty i integrację. Wciąż są miejsca, gdzie 
niewygodnych mebli się nie przestawia bo są za ciężkie.

5. Otwartość – dobrze, kiedy zarówno przestrzeń jak i formuła 
miejsca jest otwarta, tak architektonicznie (m.in. dostoso-
wana do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych)  jak 
programowo - lokalna społeczność często wychodzi z warto-
ściowymi inicjatywami, o których nie pomyślimy sami. Trze-
ba je brać pod uwagę bo nie tylko wykształceni animatorzy 
mają rację.

6. Kadra – dobrze przygotowana kadra jest niezbędna dla 
sukcesu miejsca. Wsparcie pracownika merytorycznego - 
animatora jest kluczowym elementem da całego procesu in-
tegracji społeczności. Animatorzy to swoiści koordynatorzy 
starający się rozwinąć potencjały zaangażowanych w jakiś 
proces osób. Animator otwarty na ludzi jest dziesięć razy 
lepszy niż instruktor z długim stażem, ale przekonany o tym, 
że stosunek „pracownik instytucji” – „lokalna społeczność” 
jest hierarchiczny.

7. Wolontariat – zachęcanie mieszkańców do podjęcia wolon-
tariatu sprawi, że będą mieli oni większą sprawczość i po-
czucie wpływu. Wolontariusze mogą pomagać w bieżącym 
działaniu miejsca, ale mogą także prowadzić własne zajęcia 
dzieląc się tym co potrafią i lubią robić (np. rękodzieło, zaję-
cia językowe i kulinarne) i tym samym wzbogacając ofertę 
miejsca

8. Zaufanie – poczucie obustronnego zaufania, opartego na 
wzajemnym poszanowaniu i przejrzystych zasadach nie-
zbędne jest zarówno w relacji miejsca do społeczności, jak 
i społeczności do miejsca.

9. Ewaluacja - Proces konsultacji, monitoringu i ewaluacji po-
winien trwać cały czas, a program powinien być dostosowa-
ny do zmieniających się potrzeb i zasobów. Warto rozwijać 
zajęcia efektywnie angażujące uczestników.

10. Trwałość – praca ze społecznością jest długotrwałym pro-
cesem, który wymaga czasu, środków i zaangażowania - 
należy wiec zadbać o trwałość projektu, zapewniając mu 
stabilne finansowanie 
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Skąd pomysł na taki projekt i jaki jest jego główny cel?
Kiedy w listopadzie 2013 roku zastanawialiśmy się jak za-

angażować naszych wolontariuszy z projektu „Zapytaj senio-
ra” zapytaliśmy ich, co chcieliby dalej robić. Wskazali na to, 
że brakuje informacji o tym, co się dzieje w mieście i że nie ma 
pomysłu na to, jak te informacje w środowisku osób starszych 
dystrybuować. Mając doświadczenia z poprzedniego projektu 
zaproponowali, że chcieliby być swego rodzaju ambasadorami 
wolontariatu seniorów.

Wspólnie wymyśliliśmy projekt, który jest po części kontynu-
acją projektu „Zapytaj seniora”, ale którego głównym celem 
jest wzmocnienie przepływu informacji, który pomógłby naszym 
seniorom wyszukiwać informacje o skierowanej do nich ofercie 
miejskiej.

W jaki sposób grupa seniorów-wolontariuszy została przygo-
towana do roli ambasadorów?

Na początku współpracy wymyśliliśmy cykl spotkań – warszta-
tów wydobywczych. Nie było to proste, były głosy, że nie do koń-
ca się w tym odnajdują. Myśleli, że przyjdą i dostaną od nas 
gotowe rozwiązania: gdzie, z czym konkretnie mają pójść i jak 
to mają zrobić. My zaś wprowadziłyśmy zupełną rewolucję 
[śmiech]. W naszym odczuciu efekt jest lepszy – większa jest 
ich motywacja do działania, a poza tym są one dostosowane 
do specyfiki dzielnic, w których działają – inne rzeczy sprawdza-
ją się w Ursusie, a inne np. na Żoliborzu. Bardzo ważny był też 
blok dotyczący komunikacji – posługiwania się mediami spo-
łecznościowymi oraz mówienia w sposób zrozumiały, ale i inte-
resujący o tym, co sami robią. To dla nich zupełna nowość.
Jak wygląda codzienna praca ambasadorów?

Pozyskiwanie różnymi metodami informacji i dystrybuowane 
ich w swoich rejonach. Przynajmniej raz na miesiąc organizo-

wane jest spotkanie z liderkąm grupy, na którym wolontariusze 
opowiadają gdzie byli i co udało im się zrobić. Dostają wte-
dy konkretne zadania do wykonania (np. nawiązania kontaktu, 
dotarcia do jakiegoś miejsca). To też okazja do dzielenia się 
doświadczeniami oraz wzajemnego uczenia się. Mają być lokal-
nymi liderami: wiedzieć z czym gdzie się zgłosić oraz jakie jest 
zapotrzebowanie.

Na początku nie wiedzieli do kogo pójść, to właśnie podczas 
tych spotkań z liderką grupy zaczęliśmy z nich wydobywać in-
formacje skąd się dowiadują o różnych wydarzeniach. Robili-
śmy sobie takie mapowanie – zbieraliśmy wiedzę. Mają teraz 
tę wiedzę, na poszczególnych zebraniach roboczych dostają za-
dania. Dostali identyfikatory „Mobilny punkt informacyjny dla 
seniorów”. I są takie osoby, które nawiązały kontakty z osobami, 
które mają wiedzę – na przykład z urzędnikami. Mamy taką 
dziewczynę…

Ile ta dziewczyna ma lat?
No… grubo ponad sześćdziesiątkę [śmiech]. Dziewczynę, któ-

ra po prostu jest wszędzie. Są też i takie, które powoli się uczą 
i mają np. dwa stałe punkty, (to było ich zadanie – znaleźć te 
punkty). Ważne żeby zawsze podejść indywidualnie do każdej 
z tych osób. Mamy na przykład dwie osoby, które działają zdal-
nie – online i telefonicznie, bo na co dzień są bardzo zajęte. 
Świetnie poruszają się w Internecie i są w bieżącym kontakcie 
z liderką grupy. Ale też taka była możliwość – to była dla nich 
nowość, że mogą w ten sposób działać.
Fundamentem działania stowarzyszenia jest pomoc osamot-
nionym osobom starszym, tym pasywnym, wyizolowanym – 
w jaki sposób ten projekt wpisuje się w waszą działalność?

Elementem projektu jest stałe wyszukiwanie osób w potrzebie 
i udzielanie im informacji i wsparcia. Nie chcemy rezygnować 

Senior seniorowi informatorem
Aleksandra Zacharska rozmawia z dyrektor ds. projektów i promocji stowarzyszenia 

„mali bracia Ubogich”, Joanną Mielczarek.

44444444444488888888

Na zdjęciu: Joanna Mielczarek
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z całej grupy osób, które przychodzą ddo nas i mówią, że czują 
się samotne, ale jednocześnie są w pełni życia i sił witalnych 
i często potrzebują zaanimowania tej potencjalnej aktywności. 
To spełnianie jednej z elementarnych ppotrzeb – potrzeby bycia 
potrzebnym.

Coraz bardziej przywiązują się do orrganizacji, a my do nich. 
Wiele się uczą, bardzo otwierają, saami przynoszą pomysły, 
które staramy się przekuwać na proojekty. To działanie ma 
uświadamiać im, że są naturalnymi łąącznikami między swoim 
środowiskiem i naszą organizacją. Infformacje, które zbierają 
składają się na bardzo różnorodną ofeertę – kulturalną i pomo-
cową. W ten sposób łatwiej dotrzeć imm do ludzi w potrzebie. 
Sami decydują, co według nich jest istootne dla ludzi na terenie, 
na którym mieszkają.

Czy zbieranie tej oferty doprowadzii do powstania jakiejś 
strony internetowej czy udostępnioneej bazy punktów „przy-
jaznych” seniorom?

Powstała baza placówek, instytucji, organizacji, które mają 
ofertę dla seniorów. Pojawi się ona wkrótce na naszej stronie 
internetowej. Jest podzielona tematyczznie, obszarami, ale też 
dzielnicami. Prace nad nią są już na uukończeniu, sprawdzamy 
jak się z niej korzysta seniorom – mussimy ją odpowiednio za-
adaptować. Taki dokument musi raz naa jakiś czas być również 
aktualizowany.

W informacji na temat projektu zachęcacie organizacje i in-
stytucje, żeby same się do Was zgłasszały ze swoją ofertą – 
czy tak się faktycznie dzieje?

Na samym początku działalności rozzesłaliśmy listy i e-maile 
do różnych organizacji i instytucji z króttką informacją czym jest 
projekt i o tym, że mamy grupę ludzi, którzy będą dystrybu-
ować te informacje i że chcemy im pomóc w ich dystrybucji. 
80% z nich właściwie od razu odesłałło nam aktualną ofertę. 
Na razie traktujemy to działanie jako pilotaż. Widzimy, że to 
rozwiązanie działa, że jest taka potrzeba i fajnie by było wejść 
za rok czy dwa w partnerstwa z kilkomma organizacjami w róż-
nych punktach Warszawy, bo np. do nicch będzie łatwiej dotrzeć 
seniorom.

Jestem ciekawa jak wolontariusze odnnajdują się w rolach am-
basadorów wolontariatu…

To bardzo niejednorodna grupa. Są tacy, którzy są liderami 
i zawsze wiedzą o wszystkim co się dziejje, mimo że mają bardzo 
dużo swoich zajęć. Są i tacy, którzy są bardziej obserwatorami, 
wolniej się tego wszystkiego uczą. Przycchodzą na nasze zajęcia, 
spotkania i szkolenia, więc widzimy w nnich potrzebę rozwijania 
się w tym kierunku. Jest dla nas przyjeemnością spotykanie się 
z nimi gdzieś zupełnie z boku tego proojektu – zastanawialiśmy 
się niedawno czy będzie słonecznie, boo planowaliśmy wspólne-
go grilla. To bardzo fajne, bo integruje tych ludzi. Zaplanowali-
śmy sobie też wspólne spotkanie świąteeczne.

Jest Pani wolontariuszką i pracuje z wwolontariuszami od wie-
lu lat. Czy i jak różni się wolontariat osób starszych od tego 
osób młodych?

Oferta musi być bardzo konkretna, to nie może być jedynie 
zajęcie czasu. Muszą mieć cały czas poczucie bycia potrzeb-
nym. Jak się zaangażują, to na poważżnie. Mają przemyślane 
to, czego od nas chcą. W większości nnie zakładają wykonania 

anizacji. Potrzebują też informacji zwrot-zadania i odejścia z orga
coś wykonali dobrze.nej – np. pochwały, jeśli 

z seniorów często mówi się w kontek-O działaniach na rzecz
h samotności…ście przełamywania ich
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wolontariuszami, zapraszać je do tego.sić te osoby, żeby były w

brak oferty dla seniorów wpisuje się Czyli w jakiś sposób b
wolontariatem, który mamy w organi-w generalny problem z 
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radzić. Czasami łatwiej jest przyjąć mło-lontariuszem seniorem r
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awdę się postaramy to o bardzo dużym inwestycja, ale jak napra
wierni, powiedziałabym nawet, że naj-zwrocie. To są bardzo w
w organizacji.wierniejsi wolontariusze 

obilny punkt informacji dla seniorów” Ostatnie pytanie – „Mo
seniorzy-seniorom. Czemu do dystry-opiera się na zasadzie 

szono seniorów, a nie młode osoby, bucji informacji zapros
rgii, większe zdolności komputerowe? które mają więcej ener
ę dużo więcej wolontariuszy i oni też Być może zgłosiłoby si

eniorów?mogliby informować se
kcie informacji dla seniorów to nie ma Jeżeli myślimy o punk
asadora tej informacji niż inny senior. dla nas lepszego amba
potrzeba, co ich interesuje i to nie bę-Sami wiedzą czego im 
suje dwudziestolatków. Celem głównym dzie to samo, co interes
informacyjnego o ofercie miejskiej dla jest stworzenie punktu 

senio.
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Pomysł wyposażania w Koperty Życia osób starszych (65+) 
oraz przewlekle chorych – pojawił się w ostatnich miesiącach 
w kilkunastu samorządach, m. in. w Łodzi, Wejherowie, Gogo-
linie. Wprowadzanie kopert ma służyć sprawniejszej pomocy 
w przypadku m.in. zasłabnięcia osoby starszej, ma pomóc scho-
rowanym czy samotnym. Koperty życia stają się w Polsce coraz 
popularniejsze choć nie ma jednolitego systemu ich wprowadza-
nia. Działania są oddolne, a w poszczególnych miejscowościach 
koordynują je władze gmin, ale również szpitale i przychodnie 
lekarskie, a nawet organizacje pozarządowe.

Co to jest Koperta Życia?

To zestaw składający się z: plastikowej, zamykanej na zatrzask, 
koperty oznaczonej specjalną naklejką z nazwą, ankiety z infor-
macjami o stanie zdrowia i kolorowej naklejki na drzwi lodówki, 
w której koperta ma być umieszczona. Jest bezpłatna i przysługu-
je każdej zainteresowanej osobie. O inicjatywie Koperta Życia są 
poinformowani ratownicy pogotowia obsługujący dany teren.

Dlaczego w lodówce?

Takie urządzenie ma w domu prawie każdy i łatwo je zloka-
lizować, bo stoi zazwyczaj w kuchni. W przypadku schowania 
koperty np. do szafki lub szuflady, znacznie trudniej będzie ją 
odnaleźć, bo takich mebli w domu jest więcej.

Jak ją przygotować?

W ankiecie, którą należy wypełnić, jest miejsce na wpisanie 
imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz kontaktu do bliskich, któ-
rych należy powiadomić w razie interwencji medycznej. W znaj-
dującą się tam również przejrzystą tabelkę należy wpisać swoje 
choroby, nazwy i dawki przyjmowanych stale leków, ewentualne 
uczulenia, informacje na temat lekarza prowadzącego oraz inne, 

ważne z medycznego punktu widzenia informacje. Tak przygoto-
wana koperta jest ważna rok. Po upływie tego czasu - lub w miarę 
potrzeb częściej – powinna być aktualizowana. Po wypełnieniu 
dokumentu należy się podpisać, a szczelnie zamkniętą plasti-
kową kopertę umieścić w lodówce. Na zewnętrznych drzwiach 
chłodziarki należy koniecznie przykleić naklejkę „Tu jest Koperta 
Życia”. Co jakiś czas warto sprawdzić czy zapiski są czytelne.

Co o tym mówią służby medyczne?

Uważają, że takie informacje, umieszczone w wiado-
mym lub widocznym miejscu, pomagają ratownikom 
w udzielaniu pomocy. Dzięki temu szybciej można roz-
poznać chorobę i podać właściwe leki. Z pewnością 
informacje te przydadzą się też przy przyjmowaniu do szpitala.
Ratownicy medyczni mówią, że system się sprawdza, a informa-
cje dostępne w Kopercie mogą mieć ważny wpływ na przebieg 
akcji ratowniczej, i w efekcie – na ocalenie życia osoby w za-
grożeniu. Szacuje się, że dzięki takiemu zabiegowi uratowano 
już w całej Polsce co najmniej kilkaset osób. Pomysł wart jest 
naśladowania.

Czy koperta może uratować
życie? Zdecydowanie!
Tekst: Hanna Misiewicz

Tak, jeśli jest Kopertą Życia z informacjami, które mogą być przydatne na wypadek 
konieczności udzielenia nam pierwszej pomocy. Adresatami koperty są bowiem ra-
townicy medyczni i lekarze, którzy mają ją znaleźć i otworzyć w sytuacji zagrożenia 
– gdy jej właściciel sam nie będzie w stanie udzielić informacji związanych ze swoim 
zdrowiem. To szczególnie ważne w przypadku osób żyjących samotnie.

W Łodzi kopertę zamieniono na pudełko. Dystrybuują je miejskie
instytucje. foto www.seniorzy.uml.lodz.pl 
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Samotnym seniorom starają się przyjść z pomocą twórcy 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na rynku coraz 
częściej pojawiają się urządzenia do zdalnego monitoringu, 
mobilne urządzenia diagnostyczne i różnego typu systemy przy-
woławcze. Do tradycyjnego modelu opieki zdrowotnej i społecz-
nej powoli włączane są innowacyjne rozwiązania: teleopieka 
i telemedycyna. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób technologia może 
pomóc osobom starszym w samodzielnym satysfakcjonującym 
życiu, a ich najbliższym dać poczucie bezpieczeństwa.

Głośnomówiący transmiter

Statystki pokazują, że aż 70 proc. upadków w domach, któ-
rym ulegają osoby powyżej 65. roku życia, zdarza się podczas 

kąpieli w łazience, gdy dostęp do telefonu jest niemożliwy. Po-
nad 40 proc. poszkodowanych nie może się podnieść, a więc 
także dotrzeć do telefonu, by wezwać pomoc. Więcej niż połowa 
osób w chwili zagrożenia i stresu nie potrafi wybrać numeru 
telefonu do służb ratunkowych. 
Świetnym przykładem, jak pokonać tego typu bariery, jest 

wprowadzone ponad 20 lat temu między innymi we Francji, 
Szwecji czy Hiszpanii nowoczesne rozwiązanie dziś nazywane 
teleopieką. Jego najważniejszym celem jest zwiększenie poczu-
cia bezpieczeństwa seniorów i ich najbliższych. Świadomość, że 
w każdej chwili - niezależnie od pory dnia czy nocy - można 
skontaktować się z teleopiekunem, wpływa pozytywnie na sa-
mopoczucie osoby starszej. 

Teleopieka - elektroniczny anioł 
stróż dla seniorów?
Tekst: Małgorzata Rawicka

Statystyki są jednoznaczne. Społeczeństwo polskie, podobnie jak innych krajów eu-
ropejskich, starzeje się. Rośnie liczba rodziców i dziadków mieszkających samodziel-
nie. Model rodziny wielopokoleniowej zanika również w małych miejscowościach czy 
wsiach. Dzieci wyjeżdżają do większych miast lub za granicę.

55555555555555555555555555555555555511111111111111111111111111111111111
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Jak działają podstawowe systemy teleopieki?

Teleopieka jest to nowoczesne rozwiązanie wspierające osoby, które mieszkają samodzielnie i chcą być nie-
zależne, jak również osoby samotne czy niepełnosprawne, w miejscu ich zamieszkania przez całą dobę. Pod-
stawowy system składa się zwykle z niewielkiego przycisku alarmowego oraz urządzenia do transmisji głosu, 
w postaci przekaźnika stacjonarnego w domu lub przenośnego urządzenia GSM. W przypadku trudnej sytuacji 
lub zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar, awaria, lęk) wystarczy wcisnąć guzik alarmo-
wy znajdujący się na ręce, by połączyć się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia 
teleopiekun podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy podopiecznemu. W zależności od sytuacji może 
on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia 
(rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać profesjonalne służby ratunkowe.

Zasada działania systemu teleopieki jest prosta. U pod-
opiecznego w domu, najczęściej obok telefonu stacjonarnego, 
instaluje się głośnomówiący transmiter wyposażony w czuły mi-
krofon i głośnik. Umożliwia on prowadzenie rozmów bez podno-
szenia słuchawki lub wykręcania numeru. W chwili zagrożenia: 
przy upadku, zasłabnięcia, lęku, podczas włamania czy pożaru, 
podopieczny naciska przycisk alarmowy - niewielki zegarek lub 
wisiorek i w kilka sekund łączy się z centrum interwencyjnym. 
Dzięki karcie informacyjnej, którą podopieczny wypełnia pod-
czas instalacji urządzenia, przychodzące zgłoszenie nie jest 
anonimowe. Operator wie kto i skąd dzwoni, jaki jest jego stan 
zdrowia i jakie mogą być związane z tym zagrożenia. Znane 
są również osoby z najbliższego otoczenia: rodzina, opiekuno-
wie, sąsiedzi; których należy powiadomić w pierwszej kolejno-
ści. Teleopiekun, zależnie od powodu zgłoszenia, powiadamia 
osoby najbliższe lub służby ratunkowe. Każde zgłoszenie jest 
„zaopiekowane” do chwili, gdy teleopiekun uzyska pewność, że 
zgłoszony problem rozwiązano.

Opisany dwuelementowy system jest bezobsługowy i beza-
waryjny. Nie wymaga ładowania jak telefon komórkowy; przy-
cisk alarmowy jest wodoodporny, więc można używać go nawet 
podczas kąpieli. System teleopieki nie ma też ograniczeń tery-
torialnych – może działać na terenie całej Polski, wszędzie tam, 
gdzie jest dostępne analogowe łącze telefoniczne lub zasięg 
sieci GSM.

- To ważne wsparcie dla osób starszych, szczególnie w sy-
tuacjach, gdy najbliżsi nie mogą dotrzeć na czas lub jest to 
z różnych przyczyn niemożliwe – mówi pani Krystyna, córka 
podopiecznej Fundacji NIEZALEŻNI, która od roku korzysta 
z systemu teleopieki. - Jestem osobą aktywną zawodowo, w cią-
gu dnia nie ma mnie w domu, a moja osiemdziesięciosześcio-

letnia mama, choć jest dość sprawna, czasem potrzebuje na-
tychmiastowej pomocy. Kiedyś zdarzyło się, że w nocy zasłabła 
w łazience i nie mogła się podnieść. Na szczęście nic złego 
się nie stało, jednak po tym incydencie szukałam sposobu, jak 
zapobiec podobnym sytuacjom i wtedy w internecie trafiłam na 
teleopiekę. Uznałam to za najlepsze rozwiązanie dla rodziców.

Finansowanie teleopieki

W wielu sytuacjach nadajnik może uratować życie. Pozostaje 
jednak problem z finansowaniem tego nowoczesnego rozwią-
zania. W krajach skandynawskich teleopiekę finansuje rząd. 
W Polsce usługę opłaca się podobnie jak abonament telefo-
niczny. Może taką usługę opłacić bezpośredni odbiorca lub sa-
morząd, który „podłączy” do sieci teleopieki osoby spełniające 
określone kryteria.

Darmowe i dofinansowane systemy teleopieki dopiero wcho-
dzą na rynek i najczęściej są efektem inicjatywy władz samo-
rządowych lub organizacji pozarządowych np. wspomnianej 
Fundacji NIEZALEŻNI, która prowadzi usługi teleopieki zlecane 
przez samorządy lokalne, a także sprzedaje rozwiązania na ryn-
ku komercyjnym.

- Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych realiach społeczno-
gospodarczych większości seniorów nie stać na dodatkowy co-
miesięczny wydatek, a ich rodziny nie zawsze chcą lub widzą 
zasadność takiej pomocy dla jeszcze sprawnych rodziców lub 
dziadków – mówi Marek Wojda, prezes fundacji. Włodarze wie-
lu samorządów rozumieją rosnące potrzeby technologicznego 
wsparcia seniorów. Teleopieka oraz pokrewne systemy przywo-
ławcze wprowadzane są m.in. w Sopocie, Gdyni, Katowicach, 
Koszalinie, Poznaniu, Płocku, Pile, Opolu, Ostrowcu Świętokrzy-
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Paleta usług wspierających

Rynek teleopieki i telemedycyny rośnie. W Polsce dostępne są już różne rozwiązania oferowane zarówno 
bezpośrednim beneficjentom usług, jak i samorządom. To w nich firmy sektora widzą partnerów, którzy dzięki 
środkom z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, będą mogli zamawiać nowoczesne systemy dla 
swoich mieszkańców.

Wśród wielu rozwiązań istnieją już systemy przywoływania czy monitorowania funkcji życiowych. Osoby 
starsze mogą zaopatrzyć się w niewielkie urządzenia, które przypomną o porze przyjęcia określonych leków 
zgodnie z rekomendacją lekarza lub zaalarmują gdy osoba za długo przebywa w obciążającej pozycji. Dzięki 
nawigacji satelitarnej oraz czujnikom umieszczonym w mieszkaniu urządzenie może zasugerować podjęcie 
aktywności ruchowej (od „rozprostowania kości” po zbyt długiej drzemce po spacer) lub jej przerwanie (np. gdy 
lekarz odradza nadmierne forsowanie się lub panują niesprzyjające warunki atmosferyczne).

Istnieją również systemy, które dzięki odpowiednim akcesoriom pozwolą zmierzyć przez internet ciśnienie czy 
zrobić badanie EKG, a następnie uzyskać opinie lekarza, który w odpowiedniej sytuacji może zasugerować wi-
zytę „w realu”. Dzięki specjalistycznym usługom można też przechowywać dokumentację medyczną w ramach 
indywidualnych kont, do których dostęp mają specjaliści, z których porady – zazwyczaj odpłatnej – można 
skorzystać. Paleta usług jest szeroka. Ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych miesięcznie, ale za bardziej 
specjalistyczne urządzenia mogą być pobierane kaucje. Warto też pamiętać, że opiekunowie i lekarze komuni-
kujący się z seniorem poprzez SKYPE czy telefonicznie, nie posiadają pełnej wiedzy o potrzebach beneficjenta 
usługi. Teleopieka i telemedycyna nie zastępują lekarzy.

skim. Jednak dla rozwoju tego sektora usług kluczowe jest syste-
mowe wsparcie ze strony rządu.

Aktualnie parlament pracuje nad zmianami ustawy o po-
mocy osobom niesamodzielnym, a jednym z postulatów jest 
dofinansowanie kosztów teleopieki. Należy zaznaczyć, że nie 
wszystkie osoby starsze potrzebują stałej opieki. Wiele osób po 
osiemdziesiątym roku życia wymaga jedynie doraźnego wspar-
cia albo opiekunów stacjonarnych, albo zdalnych, którzy udzielą 
pomocy telefonicznie.

Nowoczesny system opieki

Rozwój nowoczesnych technologii to naturalny kierunek roz-
woju współczesnego systemu opieki społecznej i medycyny. 
Ważne, by nowe systemy były elementem wsparcia w opiece 
nad seniorami, a nie eliminowały komunikację z nimi. Nawet 
najbardziej nowoczesne urządzenie nie zastąpi bowiem osobi-
stego kontaktu. Ważne też, by technologie wdrażano zgodnie 
z wolą seniorów. Czasem wymaga to wiele cierpliwości od pod-
miotów świadczących usługi zdalnej opieki.

- Niejednokrotnie spotykamy się z oporem podopiecznych – 
mówi koordynator jednego z centrum teleopieki. – I nie jest 
to jedynie opór technologiczny. Osoby, starsze często boją się 
podsłuchów i nadmiernej kontroli. W takich sytuacjach spokoj-
nie wyjaśniamy zasady działania systemu. Najczęściej dobrym 
argumentem jest informacja, że bez świadomego uruchomie-
niu przycisku przez seniora, system alarmowy włączy się tylko 
wtedy, gdy wykryje nieprawidłowości zagrażające życiu i to pod 
warunkiem, że wcześniej wyposaży się go w dodatkowe czujniki 
np. upadku lub dymu.

W starzejącym się społeczeństwie zalety rozwiązań, które 
podnoszą poczucie bezpieczeństwa seniorów i przyspieszają 
udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, 
zdecydowanie przeważają nad wadami. Dobrze, że także pol-
skie społeczeństwo zaczyna to dostrzegać. 

Teraz, gdy jesteśmy w nieco lepszej sytuacji demograficznej 
niż inne wysokorozwinięte kraje, mamy szansę wykorzystywać 
teleopiekę i telemedycynę, nie tylko jako narzędzi pomocy, lecz 
także wsparcie profilaktyczne. Pomoc udzielona w ciągu kilku 
minut osobie, która doznała udaru, jest w stanie zapobiec po-
ważnym powikłaniom, których nie można cofnąć, a także znacz-
nie obniżyć koszty dalszej hospitalizacji i rehabilitacji.

INICJATYWY / INSPIRACJE - SAMORZĄD + BIZNES



54

NR 1/2015

ZACZYNamy! Senior obywatel, 
społecznik, edukator, wyborca…

Projekt Fundacji ZACZYN „Zdaniem Seniora” to autorski pro-
gram, realizowany z udziałem reprezentantów zróżnicowanej 
grupy społecznej osób po 60., 70. lub 80. roku życia. Projekt, 
którego do tej pory odbyły się dwie edycje, miał na celu włą-
czanie seniorów i seniorek w rozmaite aktywności społeczne, 
przede wszystkim w Warszawie, ale również poza nią.

Osoby w tzw. trzecim wieku nie są „zasobem do zaopieko-
wania” – mają zazwyczaj niezaspokojone potrzeby społeczne, 
wciąż marzą o lepszym świecie, nie tylko dla siebie. Dla wielu 
z nich etos zaangażowania obywatelskiego jest wartością samą 
w sobie. Często jednak brakuje im – w stopniu podobnym do 
innych grup wiekowych – narzędzi skutecznego działania w naj-
bliższych im wspólnotach.

Takie narzędzia staramy się przekazywać. Poniżej opisujemy 
kilka.

Wyzwania starzenia się to nasza wspólna 
sprawa 

Fundacja ZACZYN jest jedną z bardzo nielicznych organiza-
cji, których zespół jest rzeczywiście międzypokoleniowy. Pracują 
z nami zarówno osoby przed trzydziestką, jak i po siedemdzie-
siątce – razem, na wspólnej międzypokoleniowej platformie, 
działamy zarówno na rzecz osób, które w wieku senioralnym są 
dziś, jak i tych, którzy wejdą w tzw. trzeci wiek dopiero za kil-

Tekst: Przemysław Wiśniewski, Bartłomiej Kozek    
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Spotkanie zespołu redakcyjnego pisma i portalu Zdaniem Seniora, prowadzonego przez Fundację ZACZYN.
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ka dekad. Dlaczego zajmujemy się tak trudnymi sprawami, jak 
włączanie seniorów w działania mające na celu wzmocnienie 
głosu osób starszych w debacie publicznej? Przede wszystkim 
dlatego, że wyzwania starzenia się dotyczą nas wszystkich. Trze-
ci, a nawet czwarty wiek mogą być czasem dobrego zdrowia 
i rozwiniętej aktywności. Żeby tak się stało, musimy mobilizować 
seniorów, ekspertów oraz środowiska opiniotwórcze i projekto-
wać wspólnie dobre rozwiązania, z których sami wcześniej czy 
później skorzystamy.

 „Zdaniem Seniora”, czyli media jako 
narzędzie działania

W Polsce jest bardzo niewielu czynnych profesjonalnych 
dziennikarzy w wieku senioralnym. Podobnie sprawa ma się 
w mediach obywatelskich. Tym samym w środkach masowego 
przekazu nie przebijają się zróżnicowane opinie osób starszych, 
a medialny mainstream nie rozumie wrażliwości doświadczo-
nych życiowo osób w tzw. trzecim wieku. Nie ma właściwie żad-

nych tytułów tworzonych przez osoby starsze, a kierowane do 
seniorów audycje radiowe pisma i portale albo skupiają się na 
tematyce zdrowotnej, albo stanowią formę nośnika reklamy ko-
mercyjnej, albo są wysoce zideologizowane politycznie. Efektem 
tego jest nie tylko osłabiony w debacie publicznej głos wielomi-
lionowej grupy seniorów, ale również utrwalanie w obiegu me-
dialnym krzywdzących tę grupę stereotypów. Jednym z najważ-
niejszych celów naszego projektu było wdrożenie osób 60, 70 
i 80+ do pracy dziennikarskiej oraz stworzenie wspólnie z nimi 
platformy, na której mogliby swobodnie publikować.

Tak właśnie stworzyliśmy portal i gazetę „Zdaniem Seniora”, 
które redagują osoby w wieku 60, 70 i 80+, zamieszkałe głównie 
w Warszawie, ale nie tylko. Pismo wyraża zróżnicowane opinie 
seniorów i seniorek na ważne sprawy publiczne, zwłaszcza do-
tyczące miejskich wydarzeń, kultury i polityki senioralnej. Pismo 
prezentuje też dobre praktyki prowadzenia przez seniorów nie-
konwencjonalnych wspólnotowych działań społecznych, ale rów-
nież nieszablonowego rozwijania indywidualnych projektów ży-
ciowych. Portal ZdaniemSeniora.pl rozpoczął swoją działalność 

Uczestnicy projektu „Zdaniem Seniora”

Spotkanie redakcji z dziennikarzami z BirmyZajęcia video

INICJATYWY / INSPIRACJE - NGO



56

NR 1/2015

wiosną 2014 roku, a niedługo potem, w czerwcu tego samego 
roku, ukazał się pierwszy numer gazety (w wersji drukowanej).

Przystępując do szkicowania zajęć dziennikarskich, które ru-
szyły na początku roku 2014, kilka miesięcy

przed uruchomieniem portalu i gazety, mieliśmy w głowach 
plan zachęcenia jak największej ilości osób starszych do pisania 
o swoich przemyśleniach na tematy, wobec których nie mogą 
przejść obojętni. Interesowało nas, co seniorki i seniorzy sądzą 
o polityce realizowanej przez instytucje publiczne i samorządo-
we, o bieżących wydarzeniach czy ofercie kulturalnej Warszawy. 
Byliśmy ciekawi, jakimi treściami będą chcieli zapełnić przygo-
towaną na ich potrzeby stronę internetową ZdaniemSeniora.
pl oraz dwa papierowe wydania, przygotowane przed Paradą 
Seniora oraz wyborami samorządowymi.

Ponieważ założyliśmy – słusznie zresztą – że nasi przyszli 
dziennikarze (a właściwie głównie dziennikarki, bowiem i w tym 
wypadku większość osób uczestników projektu stanowiły kobie-
ty) będą potrzebować teoretycznego przeszkolenia, na pierw-
sze trzy miesiące przygotowaliśmy dla nich zajęcia z warsztatu 
dziennikarskiego.

Uczyliśmy odróżniać różne formy dziennikarskie (np. relację 
od recenzji), pokazywaliśmy, jak pisać wywiady, zdradzaliśmy 
również kulisy pracy dziennikarskiej – zarówno prowadzących 
spotkania: Natalii Bet (wieloletniej dziennikarki „Życia War-
szawy”) oraz Bartłomieja Kozka (publicysty magazynu „Zielo-
ne Wiadomości”), jak i zapraszanych gości. Co ważne, osoby 
uczestniczące w spotkaniach dostawały cotygodniowe „zadania 
domowe”, pozwalające im w praktyce przećwiczyć nabytą na 
zajęciach wiedzę. Już na tym etapie, na którym zdradzaliśmy 
m.in. tajniki pisania przykuwających uwagę tytułów czy wyboru 
interesujących tematów, ujawnił się niejeden talent.

Okazało się, że osoby uczestniczące w naszych zajęciach są 
niezwykle aktywne i świadome: nie jest im obojętne np. ryzyko 
zabudowy okolicznego skwerku, brak logiki w taryfie biletowej 
miejskiej komunikacji czy potrzeby lokalnej społeczności. Nie 
zdziwiło nas zatem, że w naszym nowym zespole redakcyjnym 
znalazło się sporo osób, biorących udział w dyskusjach na temat 
kształtu Warszawskiej Rady Seniorów czy zgłaszających wnioski 
w pierwszej edycji miejskiego budżetu partycypacyjnego. Nie 
musimy dodawać, że materiałów na te tematy na naszej stro-
nie www nie brakowało. Na wiosnę przyszedł czas na pierwsze 
regularne spotkania redakcyjne, mające na celu ustalanie te-
matów artykułów publikowanych w uruchomionej w marcu wi-
trynie internetowej. Okres przejścia od zajęć przygotowawczych 
do regularnej pracy jest trudnym czasem, o czym warto pamię-
tać przy próbach realizowania podobnych przedsięwzięć. Dosyć 
szybko „wykrusza się” część osób, nieodnajdujących się w for-
mule regularnej pracy. Dodatkowo nawet mniejsza liczebnie 
grupa bywa trudna do skoordynowania i wymaga od prowadzą-
cych sporo cierpliwości. Praca w ramach spotkań redakcyjnych 
bywa często walką o uwagę osób uczestniczących, które mogą 

np. mieć ochotę wymienić się między sobą indywidualnymi opi-
niami na tematy niezwiązane z omawianymi artykułami.

Po paru miesiącach zajęć możemy powiedzieć o tym, jakie 
tematy interesują seniorów. Z pewnością należy do nich polityka 
senioralna – zarówno ta lokalna, jak i ogólnokrajowa (nie sposób 
tu nie wspomnieć chociażby o ciekawym cyklu dobrych prak-
tyk). Nie narzekaliśmy również na brak materiałów dotyczących 
dawnej Warszawy oraz bliskich życiu tematów interwencyjnych: 
od praktycznych skutków wprowadzenia ustawy śmieciowej aż 
po niepraktyczne uchwyty w środkach komunikacji miejskiej. 
Do tej listy powinniśmy jeszcze dopisać chętnie nadsyłane nam 
recenzje kulturalne oglądanych przez uczestników filmów czy 
spektakli teatralnych.

Czy czegoś nam brakowało? Mimo wszystko wydawało nam 
się, że seniorzy będą bardziej zainteresowani „twardą” polity-
ką. Mieliśmy stosunkowo niewiele wywiadów z politykami czy 
komentarzy do spraw bieżących – z wyjątkiem m.in. kwestii 
protestu pod Sejmem rodziców oraz opiekunów osób niepeł-
nosprawnych. Choć staraliśmy się raczej zachęcać do redago-
wania tekstów na interesujące uczestników tematy, musieliśmy 
równocześnie tamować chęć pisania nazbyt ogólnych felieto-
nów egzystencjalnych, preferując np. materiały, które mogłyby 
się okazać przydatne dla osób czytających portal oraz gazetę. 
Dzięki temu udało się nam zaprezentować miejsca przyjazne 
seniorom czy ocenić przyjazność oferty kulturalnej Warszawy 
dla portfeli osób starszych.

Jakie są największe wyzwania związane z prowadzeniem tego 
typu przedsięwzięcia? Przede wszystkim jest ono ciągłą pracą 
nad aktywizowaniem naszych dziennikarzy obywatelskich (oczy-
wiście poza osobami, dla których jest to pasją i które natural-
nie, same z siebie, odnajdują swoją niszę i regularnie nadsyłają 
artykuły na interesujące je tematy). Trzeba wobec nich wykazać 
się sporą dozą empatii, przełamywać nieśmiałość albo walczyć 
z mocno zakorzenionymi stereotypami – np. o tym, że aby pi-
sać, trzeba być ekspertem w danej dziedzinie. Bardzo często 
też musieliśmy przekonywać do tego, że lepiej oddać nam do 
poprawki napisany artykuł, niż cyzelować go w nieskończoność 
i odkładać go do szuflady. O tej często niewidocznej pracy nie 
tylko warto, ale wręcz należy pamiętać. Mimo tych trudności 
jesteśmy zadowoleni z rezultatów. Bardzo dobrze funkcjonują 
u nas działy poświęcone stylowi życia czy kulturze. Osoby od-
wiedzające portal Zdaniem Seniora mogą zarówno zasięgnąć 
informacji na temat podstaw polskiej polityki senioralnej, jak 
i poczytać o stołecznych muralach. Poznają osobiste doświad-
czenia osób, których krewni brali udział w Powstaniu Warszaw-
skim, jak i okoliczne knajpki.

W najbliższych miesiącach przekonamy się, jakie tematy 
dotyczące funkcjonowania miasta będą komentowane przez 
naszych uczestników, sprawdzimy również, jakie dostrzegają 
bolączki w miejscach, w których żyją.
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Parada Seniorów, czyli jak zwrócić na 
siebie uwagę?

28 czerwca 2014 roku Fundacja ZACZYN zorganizowała 
(działanie zostało sfinansowane ze środków RP ASOS, ogromne 
wsparcie udzieliła nam Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Poro-
zumienie bez Barier”) w Warszawie pierwszą Ogólnopolską Pa-
radę Seniorów pod hasłem „Dojrzali Wspaniali” Jej celem była 
zmiana wizerunku seniorów oraz promocja osób 60+ jako ludzi 
kreatywnych i zaangażowanych społecznie. Inicjatorką akcji 
była DJ Wika, czyli Wirginia Szmyt, najstarsza w Polsce DJ-ka. 
Imprezie towarzyszył Piknik Pokoleń w CentrumSztuki Współcze-
snej w Warszawie.

Wydarzenie to przygotowywaliśmy w krótkim czasie i w nie-
wielkim zespole, początkowo bez pewności, czy otrzymamy na 
projekt celowe dofinansowanie. Nie wiedzieliśmy też, czy kon-
wencja Parady nie okaże się zniechęcająca dla osób starszych, 
niekoniecznie wesołych z powodu swojego wieku, obawiających 

się infantylizacji. Nasze obawy szybko się rozwiały. Seniorzy 
i seniorki przyjechali do nas z około 50 miejscowości, a sama 
konwencja Parady była strzałem w dziesiątkę. Jej uczestnicy 
i uczestniczki mieli najczęściej świadomość, że jest ona dzia-
łaniem wizerunkowym – pokazującym innym wielki potencjał, 
ale też samą liczebność aktywnych społecznie osób starszych. 
Celem Parady Seniorów i Pikniku Pokoleń było zaprezentowanie 
Seniorów i Seniorek w ich olbrzymiej różnorodności. Chcieliśmy 
pokazać ich energię, twórczość, ale również problemy i postu-
laty.

W sobotę 28 czerwca 2014 roku ulicami Warszawy przeszło 
ponad 5 tys. osób, co uwzględniając pewien dystans części 
potencjalnych uczestników wobec formatu „parady”, jest wyni-
kiem niemal spektakularnym! Co bardziej istotne, wydarzenie 
spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mediów. Rela-
cje z imprezy nadały niemal wszystkie najważniejsze telewizje 
w swoich głównych wydaniach oraz w ramach relacji na żywo, 
ogólnopolskie stacje radiowe, najpopularniejsze portale, media 

INICJATYWY / INSPIRACJE - NGO 57INICJATYWY / IIINSNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSPIRACJE EEE EE - NGGNGGGGGNGGNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Foto: Magdalena Starowieyska



58

NR 1/2015

lokalne i prawie wszystkie serwisy branżowe. Dzięki temu infor-
macja o wydarzeniu dotarła do blisko 20 milionów odbiorców! 
Pierwsza Ogólnopolska Parada Seniorów i towarzyszący jej Pik-
nik Pokoleń okazały się ogromnym sukcesem, co pozwala nam 
mieć nadzieję, że problemy osób starszych zagoszczą w deba-
cie publicznej na dłużej i w sposób niestereotypowy. 

Dzięki Paradzie pokazaliśmy, że: seniorzy i seniorki to grupa 
wielomilionowa, systematycznie rosnąca, coraz chętnie biorąca 
udział w debacie publicznej, a tym samym coraz bardziej wpły-
wowa; społeczność osób starszych jest bardzo zróżnicowana 
-  jej przedstawiciele dysponują rozmaitymi talentami, ale też 
borykają się z różnymi problemami. Nie można ich traktować 
tak samo i po macoszemu; seniorzy to osoby często wymagają-
ce wsparcia, ale nie upośledzone - posiadające swoją godność 
i wrażliwość, mające prawo do szacunku od innych i mogące 
oczekiwać troski; konieczne są głębokie zmiany polityk spo-
łecznych obejmujących osoby starsze oraz wszystkie te, które 
w przyszłości wejdą w trzeci wiek. Seniorzy zabiegają o sprawy 
wspólnotowe, chcą lepszego świata dla swoich dzieci czy wnu-
cząt.

Seniorzy projektują nowe rozwiązania. 
Wartość dodana projektu „Zdaniem 
Seniora”

Jednym z głównych założeń projektu „Zdaniem Seniora” było 
włączanie osób starszych w procesy decyzyjne na różnych pozio-
mach. Głos seniorów bywa niesłyszany w czasie ważkich debat 
społecznych, a partycypacja seniorów w procesach demokra-
tycznych, na różnych poziomach, często pozostawia wiele do 
życzenia. Staraliśmy się prezentować skuteczne narzędzia dzia-
łania w przestrzeni społecznej: wypracowywania konkretnych 
rozwiązań w drodze konsultacji, budowania sieci współpracy 

i wsparcia ważnych postulatów, tworzenia konstruktywnych na-
cisków na instytucje i polityków, nagłaśniania ważnych proble-
mów poprzez media. Uczestnicy projektu dowiadywali się, jak 
pisać dokumenty urzędowe i listy otwarte, w jaki sposób two-
rzyć lokalne komitety, jak skutecznie budować relacje z dzienni-
karzami, w jakich instytucjach szukać wsparcia w prowadzeniu 
kampanii społecznych. Każde nowo opanowane narzędzie było 
testowane i najczęściej mądrze i odpowiedzialnie użytkowane. 
Wszystkie działania projektowe miały na celu zwiększenie par-
tycypacji seniorów w sprawach publicznych.

W efekcie wiele osób, z którymi pracowaliśmy, zaangażowa-
ło się w działania grup obywatelskich, komitetów osiedlowych, 
organizacji pozarządowych, a także partii politycznych. Naj-
lepszym probierzem wykorzystania nowych lub odświeżonych 
kompetencji okazały się jednak dwie inicjatywy, prowadzone 
w pierwszym półroczu 2014 roku. Mowa o konsultacjach wo-
kół powstania Warszawskiej Rady Seniorów (Fundacja ZACZYN 
– wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy – była organizatorem 
konsultacji, które to doprowadziły do powstania Rady jesienią 
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Współtwórczyni Parady, DJ Wika. Foto: Jakub Nowotyński.
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2014 roku) oraz o tworzeniu projektów do budżetu partycypa-
cyjnego.

O ile seniorzy bardzo chętnie włączyli się w długi proces kon-
sultacji Rady (brali udział w czterech specjalnych warsztatach 
konsultacyjnych, wysyłali uwagi do powstałego projektu uchwa-
ły o powołaniu

Rady, uczestniczyli w polemikach prasowych wokół projekto-
wanych kompetencji Rady), o tyle wszelkie oczekiwania przerósł 
udział uczestników „Zdaniem Seniora” w pracach nad projekta-
mi do budżetu partycypacyjnego. Fundacja zorganizowała kilka 
spotkań i sesji instruktarzowo-konsultacyjnych, w czasie których 
urzędnicy, samorządowcy i eksperci wyjaśniali, czym jest budżet 
partycypacyjny i w jaki sposób można tworzyć własne projekty 
obywatelskie, odpowiadające potrzebom różnych grup, w tym 
osobom starszym.

Nasi animatorzy pomagali również pisać bardziej skompli-
kowane wnioski i pozyskiwać pod nimi podpisy. W przypadku 
kilku projektów wspieraliśmy również kampanię informacyjno- 
promocyjną, dzięki czemu część z nich trafiła do głosowania 
powszechnego mieszkańców, a kilka zostało wybranych do re-
alizacji. Proces tworzenie wniosków był mocno rozbudowany. Se-
niorzy najpierw przeprowadzili diagnozę potrzeb mieszkańców, 
w następnej kolejności tworzyli nieformalne grupy wsparcia 

na rzecz projektów, następnie wyliczali koszta i pisali wnioski. 
Potem pozyskiwali podpisy i upowszechniali projekty, tak by 
wiedza o nich wśród mieszkańców była jak największa jeszcze 
przed etapem selekcji formalnej i powszechnego głosowania. 
Rekordzistka Elżbieta Andrysiak napisała ponad 10 projektów 
(na Pradze Północ).

Ogółem tworzenie propozycji nowych rozwiązań dla mia-
sta, spośród których cześć będzie realizowana w dzielnicach 
w 2015 roku, sprawiło autorom wiele satysfakcji i utwierdziło 
w nich przekonanie o możliwości wpływania na życie społeczne 
w mieście. Co ciekawe, żaden z projektów nie był dedykowany 
stricte osobom starszym! Niezależnie od tego, czy były to projek-
ty miękkie czy twarde, czy dotyczyły sfery kultury czy też archi-
tektury/urbanistyki, zawsze były międzypokoleniowe. Seniorzy 
nie myśleli o swoich pomysłach jako o narzędziach realizacji 
indywidualnych potrzeb, lecz jako o rozwiązaniach korzystnych 
dla ogółu mieszkańców: zarówno dla osób starszych, jak i tych 
w wieku niesenioralnym.

Projekt „Zdaniem Seniora” był finansowany przy wsparciu 
publicznym. Pierwsze jego edycja została sfinansowana ze środ-
ków Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy. Druga edy-
cja została sfinansowana ze środków Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
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Senior chce się uczyć!

Nad sposobami poprawy jakości usług, skierowanych do 
seniorek i seniorów głowi się na Wyspach Brytyjskich NIACE 
– National Institute of Adult Continuing Education, czyli Naro-
dowy Instytut Kształcenia Ustawicznego Dorosłych. To założona 
w roku 1921 organizacja pozarządowa oraz think-tank, która 
stawia sobie za cel poszukiwanie nowych, dobrych praktyk 
w kwestii edukacji osób starszych, które następnie prezento-
wane są za pomocą dedykowanych wydarzeń oraz publikacji 
liderom opinii oraz samorządowcom.

Jedną z publikacji, która nakierowana jest na tę drugą grupę, 
jest „Nauka dla osób starszych w placówkach opieki”. Prezen-
tuje ona korzyści, wynikające z aktywnej polityki senioralnej, 
realizowanej przez lokalne władze. 

Mówiąc o „aktywnej” polityce analitycy NIACE nie ma na my-
śli wyłącznie gwarantowanie opieki dziennej czy całodobowej 
przez lokalny samorząd. Niespecjalnie podoba im się wizja po-
lityki senioralnej, w której zapewnia się osobom starszym tylko 
sen i wyżywienie.

Zamiast tego proponują urozmaicenie oferty, kierowanej do 
seniorek i seniorów o zajęcia, wpisujące się w koncepcję ucze-
nia się przez całe życie. Jej praktyczna realizacja ma poprawić 
ofertę zajęć dziennych, stworzyć dodatkowe możliwości spotkań 
dla lokalnej społeczności senioralnej, a nawet przyczyniać się do 
poprawy kontaktów międzypokoleniowych i stanu zdrowia osób 
uczestniczących w zajęciach.

Tekst: Bartłomiej Kozek

Brytyjczycy postanowili sprawdzić, w jaki sposób kształcenie osób starszych może 
im pomagać w zachowaniu sił fizycznych oraz umysłowych.

Korzyści z edukacji nakierowanej na osoby starsze zdaniem NIACE

- Zwiększenie mobilności oraz poprawa zdolności motorycznych
- Zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności
- Niższe poziomy depresji oraz użytkowania leków
- Więcej kontaktów międzyludzkich – zarówno z rówieśnikami jak i osobami z innych pokoleń
- Poprawa motywacji do działania oraz ogólnej oceny jakości życia
- Nowe sposoby nawiązywania kontaktów oraz poznawania potrzeb osób starszych
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iPady w ruch!

NIACE nie poprzestaje wyłącznie na teoretyzowaniu i przed-
stawia przykłady dobrych praktyk, realizowanych w całym kraju 
przez lokalne władze, nierzadko we współpracy z lokalnymi or-
ganizacjami pozarządowymi i za pośrednictwem nowoczesnych 
technologii.

By nie pozostać gołosłownym przedstawmy pokrótce projekt 
iPad engAGE, realizowany w domach opieki całodobowej, dzien-
nej oraz w szpitalach. Tablety dopasowuje się w nim (m.in. za 
pomocą odpowiedniego wyboru aplikacji) do indywidualnych 
potrzeb osób uczestniczących, które walczą z demencją m.in. 
za pomocą przywoływania wspomnień oraz dzielenia się two-
rzonymi za pomocą iPadów dzieł sztuki z bliskimi.

Tablety wykorzystywane są również w projekcie Alive!, reali-
zowanym w 230 domach opieki na południu Anglii. Osoby, któ-
rych stan zdrowia uniemożliwia udział w zajęciach grupowych, 
opowiadają personelowi o swoim życiu i zainteresowaniach, po 
czym otrzymują dostosowaną do ich potrzeb oraz fascynacji pa-
letę aplikacji na iPady.

Nie oznacza to jednak, że interesujące zajęcia, poszerzające 
wiedzę osób starszych, można robić wyłącznie za pomocą no-
wych technologii. Czasem – jak w wypadku projektu „Otwarty 
wiek” – wystarczy zaproponować szereg zajęć, dostosowanych 
do potrzeb lokalnych seniorek i seniorów.

Obecność osoby, która może zaprezentować ciekawą dla danej 
osoby starszej ofertę zajęciową czy nawet porozmawiać, odwie-
dzić w domu czy zatelefonować może znacząco podnieść jakość 
życia kogoś, kto do tej pory siedział samotnie w swoim domu.

Za przeszkodę w oferowaniu zajęć edukacyjnych nie powinno 
się uznawać wieku osób starszych. Autorzy kampanii „Uczenie 
na rzecz czwartego wieku” dowodzą, że także osoby o bardzo 
podeszłym wieku z przyjemnością poszerzają swoją wiedzę na 
temat historii, chętnie nadrabiają zaległości na polu informa-
tycznym, uczą się języków obcych. W jakim trybie odbywają się 
takie zajęcia? Mają one charakter indywidualny i prowadzą je 

wolontariusze, którym organizacja pokrywa koszty ubezpiecze-
nia społecznego.

Na różne sposoby

Jak widać, samorząd nie musi wszystkich tych działań ofero-
wać bezpośrednio. Do poszerzania oferty skierowanej do osób 
starszych można wykorzystać już istniejące instytucje publicz-
ne (takie jak domy kultury czy ośrodki pomocy społecznej), ale 
również zaoferować dostępną infrastrukturę komunalną orga-
nizacjom pozarządowym gotowym prowadzić nakierowane na 
seniorki i seniorów działania.

W polskim kontekście samorządy powinny pamiętać o jeszcze 
jednym, ważnym działaniu – gromadzeniu wiedzy o podobnych 
do opisanych przez Brytyjczyków dobrych praktykach. Nie cho-
dzi o to, by zapominać o już realizowanych, „konwencjonalnych” 
działaniach, takich jak wspieranie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku – warto jednak uzupełniać je o nowe, niestandardowe 
na polskim gruncie działania. 

Seniorzy seniorom (i nie tylko)

Działania nakierowane na poprawę jakości życia osób starszych mogą być realizowane nie tylko przez mło-
dych wolontariuszy czy pracowników socjalnych. Najlepszym tego przykładem jest amerykańska organizacja 
federalna Senior Corps, która wśród podejmowanych przez siebie działań ma m.in. program wolontariatu 
senioralnego RSVP (Retired and Senior Volunteer Program).

Program skierowany jest do osób, które przekroczyły 55. rok życia i chcą działać na rzecz swoich rówieśników. 
Wśród podejmowanych przez nich działań znajdziemy m.in. remontowanie domów, uczenie języka angielskie-
go imigrantów czy wspieranie ofiar klęsk żywiołowych.

Na potrzeby kontaktów międzyludzkich osób nakierowany jest inne program RSVP pod nazwą Senior Corps – 
Senior Companions, w ramach którego wolontariuszki i wolontariusze oferują osobom uczestniczącym kontakt, 
pomoc w codziennych zajęciach, takich jak sprzątanie domu czy robienie zakupów, w zakresie od 15 do 40 
godzin tygodniowo.

RSVP miał swój początek w Nowym Jorku w roku 1966. Dziś w mieście tym służy m.in. poprawie stanu 
edukacji finansowej osób starszych oraz powrotu do normalnego życia w społeczeństwie osób po wyrokach 
więzienia.

Czytaj więcej

Strona internetowa NIACE: www.niace.org.uk
Program Senior Corps: http://www.nationalservice.gov/programs/senior-corps/
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Szwedzkie inspiracje
Szwecja to kraj w światowej czołówce jeśli chodzi o jakość 

życia seniorów. Wiele obecnych tam rozwiązań na rzecz osób 
starszych i starzejącego społeczeństwa, może stanowić inspira-
cję dla polityki senioralnej, zarówno na poziomie krajowym jak 
i lokalnym. Dysproporcja ekonomiczna między Szwecją a Polską 
jest ogromna, ale trzeba pamiętać, że Szwecja nie zawsze była 
bogatym państwem opiekuńczym. Swoje bogactwo i politykę 
wsparcia obywateli sama sobie stworzyła mądrymi decyzjami 
podejmowanymi w myśl doktryny socjaldemokratycznej.

Uwarunkowania

Społeczeństwo szwedzkie, jak wszystkie rozwinięte, podlega pro-
cesowi starzenia się społeczeństwa. Tu proces ten zaszedł szczegól-
nie daleko, czego wyrazem jest choćby jeden z najwyższych w Eu-
ropie odestek osób sędziwych, powyżej 80 lat, co przekłada się na 
wyzwania nie tylko dla rynku pracy i systemu emerytalnego, ale 
także do innych obszarów wsparcia i opieki. Szwecja charakteryzuje 
się: wysoką długością życia w zdrowiu zarówno kobiet i mężczyzn; 
dość korzystnym współczynnikiem dzietności przy dodatnim saldzie 
migracji częściowo łagodzących tempo starzenia się społeczeństwa 
i jego społeczne skutki; względnie wysokim wskaźnikiem aktywności 
zawodowej we wczesnej starości zmniejszającym ryzyko deprywacji 
w późniejszej starości; kompleksowym i skutecznym zabezpiecze-
niem społecznym seniorów przed ubóstwem.

Szwedzka opiekuńczość 

Owe uwarunkowania to rezultat przeszłych i obecnych wybo-
rów społeczno-politycznych na poziomie systemowym ( składa-
jących się na tzw. model szwedzkiego państwa dobrobytu) wy-
kraczających poza politykę senioralną sensu stricte. Oto cechy 
owego podejścia – które jak widać – przekładają się na ramy 
życia także osób w starszym wieku.

Bardzo wysoki udział państwa 
w zapewnianiu dobrobytu osobom starszym

Państwo jest w pierwszej kolejności odpowiedzialne za za-
bezpieczenie osoby starszej; od strony finansowej system jest 
niemal całkowicie publiczny, zaś udział środków prywatnych nie 
przekracza kilku procent łącznych nakładów. Łącznie szacuje się, 
że wszystkie wydatki na działania opiekuńcze wobec seniorów, 
nie wliczając w to wydatków na zabezpieczenie emerytalne, to 
ponad 3% PKB, co jest jednym z najwyższych wskaźników na 
świecie. W Polsce wysokość wskaźnika wydatków publicznych 
na ten cel szacuje się na około 0,5% PKB

Zaopatrzeniowy charakter zabezpieczenia. 

Świadczenia na rzecz seniorów pokrywa się głównie z podat-
ków, zwłaszcza tych ściąganych na poziomie lokalnym. Upraw-
nieni do wsparcia są potencjalnie wszyscy obywatele w danym 

wieku lub o danym stanie sprawności, a nie tylko ci którzy osią-
gają odpowiednio niski dochód lub nabyli uprawnienia w wyniku 
wcześniejszego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

„Uniwersalne” publiczne usługi opiekuńcze.

Obejmują i integrują różne grupy społeczne, w zależności od 
diagnozy potrzeb a nie testu dochodów, choć sytuacja finanso-
wa bywa brana pod uwagę przy określaniu kwoty odpłatności. 
Dąży się do tego by status mieszkańca nie wpływał na możliwo-
ści korzystania z finansowanych publicznie lokalnych usług 

Współczesne tendencje

Powyższe ukształtowane w okresie powojennym i ugruntowa-
ne, tak w prawie, instytucjach jak i w niepisanych normach 
społecznych podejście do opiekuńczości podlega jednak od 
przeszło dwóch dekad nowym trendom:

Częściowe urynkowienie – od początku lat 90. wprowadzono 
kontraktowanie usług publicznych z podmiotami prywatnymi. Pań-
stwo nadal pozostało głównym podmiotem odpowiedzialnym za 
finansowanie, organizowanie, regulowanie i monitowanie opieki, 
ale jeśli chodzi o to kto świadczy usługi, dopuszczono możliwość 
ich kontraktowania z prywatnymi usługodawcami. Z czasem 
wprowadzono także możliwość indywidualnego wyboru świad-
czeniodawcy po stronie odbiorcy usług, a także wprowadzono 
ulgi podatkowe dla osób, które poza publicznym finansowaniem 
korzystają z prywatnych podmiotów. Część badaczy wskazuje, że 
mechanizm ten stworzył skutki uboczne w postaci tego, że oso-
by zamożniejsze częściej odchodzą od publicznej opieki w stronę 
oferty prywatnych podmiotów, zaś biedniejsze pozostają w sys-
temie publicznym, co rodzi ryzyko segregacji i różnice w jakości 
świadczeń dla obywateli o różnym statusie.

Decentralizacja – na początku lat 90. miała miejsce reforma 
przekazująca odpowiedzialność za organizację wsparcia seniorów 
i dająca dużą dowolność w dysponowaniu środkami i osiąganiu 
ramowych celów. Obecnie wygląda to tak, że władze lokalne są 
odpowiedzialne za zapewnienie usług społecznych dla seniorów, 
władze regionalne za zapewnienie opieki zdrowotnej, zaś władza 
centralna tworzy generalne ramy, ogólne regulacje i horyzontal-
ne cele, zaś decyzje o sposobie ich osiągnięcia deleguje na niższe 
szczeble administracji. Ponadto, z budżetu centralnego finansuje 
się granty na określone działania - przykładowo, przez ostatnie 
kilkanaście lat przekazywano środki do gmin na wsparcie opieku-
nów osób niesamodzielnych.

Deinstytucjonalizacja – rosnąca przewaga domowych i śro-
dowiskowych form opieki względem tych instytucjonalnych. 
Na przykład w 1960 roku wśród osób powyżej 80 roku życia 
10% otrzymywało formalną opiekę w domu, a 20% na przykład 
w placówkach, natomiast w 2010 roku z opieki domowej korzy-
stało 23% najstarszych obywateli, a z instytucjonalnej 14%. Na 
przestrzeni ostatnich dekad nastąpiło wyraźne zmniejszenie po-
daży opieki w całodobowych placówkach. Deinstytucjonalizacja 

Tekst: Rafał Bakalarczyk
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następuje również w sensie jakościowyym, co może być zaletą 
dla korzystających z nich osób. Placówwki te coraz mniej przy-
pominają wielkie instytucje szpitalne, aa coraz bardziej warunki 
domowe. Średnia liczba pensjonariuszyy to około 10. Mieszkają 
oni zazwyczaj w jednoosobowych, niekiedy dwuosobowych, po-
kojach z dostępem do własnej łazienki.

Re-familizacja – od drugiej połowy lat 90 dostrzeżono rolę ro-
dziny w zaspokajaniu potrzeb seniorów ii rozwój polityki wsparcia 
na jej rzecz. Pierwsze regulacje w tym zzakresie to końcówka lat 
90. Kiedy zapisano, że samorząd powinnien dostarczyć wsparcia 
opiekunom nieformalnym osób starszyych. Po dziesięciu latach 
wzmocniono to zobowiązanie pisząc ww ustawie o obowiązku 
wsparcia każdego opiekuna ze stronyy gminy. Wraz z tworze-
niem regulacji, od połowy lat 90 koleejne rządy przeznaczały 
dotacje, z których mogły korzystać sammorządy wprowadzające 
u siebie rozwiązania korzystne dla oppiekunów osób starszych 
wymagających długoterminowej opieki.

W polityce szwedzkiej priorytetem jesst zapewnienie godności, 
jakości opieki i autonomii osoby starszej oraz umożliwienie po-
zostawania jak najdłużej w dotychczassowym środowisku życia, 
czemu służą rozmaite działania aktywwizacyjne, prewencyjne, 
integracyjne i opiekuńcze. Działania odbywają się w warunkach 
domowych jak i w środowisku. 

Jak wygląda opieka domowa?

W warunkach domowych świadczonee są usługi opieki domo-
wej i pielęgniarskiej opieki domowej. Opieka domowa obejmuje 
zarówno czynności związane z codziennną obsługą ( kąpanie, po-
moc w utrzymaniu czystości, posiłki) jak i z prowadzeniem gospo-
darstwa domowego . Zakres i wymiar cczasowy może się wahać 
od kilku godzin w tygodniu po kilku goddzin dziennie i zależy od 
indywidualnego przypadku oraz diagnoozy środowiskowej wzglę-
dem której można się odwoływać. Statyystyczny odbiorca opieki 
domowej otrzymuje ją w wymiarze okooło 7 godzin na tydzień. 
Plan opieki ustala się wspólnie z jej oddbiorą co ma służyć jego 
upodmiotowieniu. Oprócz tego od kilku lat w wielu gminach funk-
cjonuje system fixar – usług domowychh o charakterze prewen-
cyjnym, mającym na celu zapobieganiee urazom i upadkom np. 
pomocy przy wkręcaniu żarówek czy wieeszaniu firanek.

By je uzyskać nie ma żadnych dodaatkowych kryteriów poza 
wiekiem i aktem zgłoszenia. Nie jest wwięc konieczna diagnoza 
środowiskowa ani test dochodów, dziękki czemu wsparcie może 
trafić szybko do osoby zgłaszającej potrzebę. 

Ponadto możliwe jest uzyskanie adaptacji pomieszczeń oraz 
zainstalowanie urządzeń do teloopieki cczyli opieki sprawowanej 
zdalnie, z wykorzystaniem nowoczesnyych technologii teleinfor-
matycznych. Warto nadmienić, że dosstosowanie pomieszczeń 
do potrzeb osoby niepełnosprawnych odbywa się w systemie 
grantowym na zasadach pełnej refunddacji ze środków publicz-
nych. 

Do wielu osób starszych dowożone ssą posiłki. Zadanie to re-
alizują gminy zazwyczaj za pośrednictwwem własnych pracowni-
ków służb społecznych, choć niekiedy ttakże zadania te są zle-
cane ( przy zachowaniu publicznego finnansowania) podmiotom 
prywatnym i wolontariuszom.

W środowisku lokalnym

Obok dostarczania posiłku w miejscu zamieszkania prak-
tykowane jest dostarczanie posiłków w specjalnych centrach 

 W niektórych z nich seniorzy nie tylko w społeczności lokalnej.
 uczestniczą we wspólnym przygotowa-otrzymują wsparcie, ale
integracji. niu posiłków. Sprzyja to 
wsparcia umożliwiającym mobilność Ważnym elementem 

eczności ( a także poza nią) jest specjal-w obrębie lokalnej społe
ogą się ubiegać osoby z funkcjonalnymi ny transport, o które mo

ograniczeniami.
także centra dzienne dla osób starszych. W Szwecji funkcjonują 

unkcje. Z jednej strony jest to aktywizacja Pełnią one różnorodne fu
ołeczna oraz integracja osób starszych, ruchowa kulturowa i spo
ehabilitacja zdrowotna. Centra tego typu z drugiej profilaktyka i re
hnieniowe opiekuna osoby starszej i/lub pełnią też funkcje wytch
odczas pobytu w centrum podopiecznego niesamodzielnej, gdyż po
czy załatwić inne sprawy.opiekun może odpocząć 

we pełnią także ośrodki pobytu cza-Funkcje wytchnieniow
że odbywa się rehabilitacja, zwłaszcza sowego, w których takż
ji kiedy starsza osoba nie jest jeszcze po okresie hospitalizacj
jego własnego gospodarstwa domowe-w stanie wrócić do swoj

u czasowego trafiają nieraz osoby przed go. Do ośrodków pobytu
w domu seniora. Oprócz tego od jakie-otrzymaniem miejsca w

promuje budownictwo z mieszkaniami goś czasu rozwija się i 
using)- kompleksy mieszkalne z miesz-chronionymi (secure ho

zielnych seniorów, ze wspólną przestrze-kankami dla niesamodz
obowym dostępem do służb socjalnych nią integracyjną i całod

i pielęgniarskich.

Wparcie rodziny i opiekunów osób starszych

m szwedzkiego systemu wsparcia senio-Ważnym dopełnieniem
e i publiczne działania na rzecz opie-rów są różne, społeczn
i niesamodzielnych. Mają one służyć kunów osób starszych 

wemu wsparciu osób, które decydują zarówno wielowymiarow
ieki (często kosztem innych ról, np. pra-się na sprawowanie opi

motywowania rodziny osoby starszej do cy zawodowej) jak i zm
ania potrzeb osoby starszej. Prawo kra-włączenia się zaspokaja
w jakiej ma być świadczona pomoc, ale jowe nie określa formy w
ć realizuje ją w większym lub mniejszym zdecydowana większość
bardziej powszechnych instrumentów wymiarze. Wśród naj
ytchnieniowa w domach krótkiego po-mieszczą się: opieka wy
nych, w miejscu zamieszkania. Również bytu, w centrach dzienn
oradztwo i tworzenie grup wsparcia dla bardzo popularne jest d
ch. W części gmin zapewnia się także opiekunów nieformalnyc
iekunów nieformalnych, centra wolonta-szkolenie, centra dla opi
na rzecz dobrostanu opiekuna. Niestety riatu i inne aktywności n
ekolwiek z powyższych rozwiązań.w Polsce nie działa które

Wnioski dla Polski 

Szwecja dostarcza wielu inspiracji za-Jak widać z artykułu 
owej jak i lokalnej. Wsparcie seniorów równo dla polityki krajo
kwatne do różnych potrzeb, preferencji obejmuje działania ade
arszym wieku. Łączy działania o charak-i sytuacji życiowych w st

egracyjnym jak i zdrowotno-opiekuńczo-terze aktywizacyjno-inte
agi jest nie tylko szeroki katalog form pomocowym. Wart uwa
h otrzymania i finansowania, które spra-wsparcia, ale zasady ich
w takiej czy innej potrzebie nie zostanie wiają, że osoba starsza 

mogła uczestniczyć na miarę swej funk-bez wsparcia i będzie m
życiu społecznym.cjonalnej sprawności w ż
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W drodze do ustawy o pomocy 
osobom niesamodzielnym

Seniorzy najbardziej boją się utraty autonomii. Państwo 
udziela wystarczającego wsparcia ludziom tracącym samo-
dzielność? 

Jak się jest samemu to można się obawiać o to, kto poda 
szklankę wody, kto pomoże w chorobie, kto się zaopiekuje. Utra-
ta autonomii jest ciosem dużo boleśniejszym aniżeli ból fizyczny 
i jakieś ograniczenia. Więc ten lęk jest potężny i uzasadniony. 
Ryzyko niesamodzielności, czyli zależności dłuższej niż 6 miesię-
cy w zaawansowanym okresie życia wynosi 50%. Co drugi z nas 
będzie wymagał na starość pomocy dłużej niż pół roku, czasami 
przez wiele lat, co tłumaczy, dlaczego w systemie ubezpieczeń 
prywatnych trudno znaleźć polisę od zaistnienia sytuacji nie-
samodzielności. Nikt by mi nie ubezpieczył samochodu, gdyby 
wiedział, że co drugi ulegnie zniszczeniu. Dlatego jest potrzeba 
społeczna by seniorom niesamodzielnym udzielić wsparcia. Naj-
lepiej kierowanego do rodziny, oczywiście odpowiednio wzmoc-
nionej, by podołać trudnemu zadaniu, jakim jest opieka nad 
osobami starszymi, schorowanymi. 

Czy rodzin nie powinny wyręczać wyspecjalizowane instytu-
cje? 

Powinny być takie możliwości, ale dzisiaj ponad 80 % rodzin 
deklaruje, że się zajmuje swoimi seniorami lub, że zajmie się, 
gdy pojawi się taka potrzeba. One są gotowe poświęcać czas, 
znajdywać środki. Problem polega na tym, że tych rodzin, któ-
re są w pobliżu, jest coraz mniej. Dzieci mieszkają w innych 
miastach, często krajach. Ich mobilność pociąga za sobą ko-
nieczność wsparcia instytucji, ale ci, którzy są blisko zazwyczaj 
nie umywają rąk od pracy na rzecz mamy czy dziadka, co jest 
postawą piękną etycznie, ale ma też łatwo wyobrażalne konse-
kwencje, głównie finansowe. Opieka jest kosztowna, a w stosun-
ku do wysokości emerytur będzie jeszcze droższa, bo spada war-
tość emerytur w stosunku do wysokości ostatnich pobieranych 
wynagrodzeń. Seniorzy będą mieć mniej pieniędzy na własne 
utrzymanie w warunkach pomyślnych i niepomyślnych, co spo-
woduje dodatkowe napięcie. Bo przecież już teraz emerytura 
nie zawsze wystarcza rodzinie na pokrycie kosztów utrzymania 
seniora.

W opiece głównym kosztem jest praca, a skoro różnica mię-
dzy płacą a emeryturą się powiększa, to za emeryturę będzie 
można kupić coraz mniej godzin pracy opiekuńczej. Koszty tej 
pracy też rosną, bo wcale nie mamy nadmiaru zawodowych 

Z senatorem Mieczysławem Augustynem (Platforma Obywatelska), na temat po-
wstałego pod jego kierunkiem projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, 
rozmawia Przemysław Wiśniewski

Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym zakłada m.in. wprowadzenie tzw. czeku opiekuńczego w wy-
sokości od 650 do 1000 zł miesięcznie, nowego urlopu w celu sprawowania opieki, możliwość refundacji 
kosztów opieki, a także tzw. opiekę wytchnieniową czasowo odciążającą opiekuna. Zdaniem projektantów 
nowych rozwiązań, ustawa pozwoli na stworzenie jednolitego, konkurencyjnego rynku usług opiekuńczych 
i otworzy drogę do powstania blisko 200 tys. nowych miejsc pracy oraz legalizacji zatrudnienia opiekunów 
pracujących w szarej strefie. Dzięki jednolitym standardom i wprowadzeniu nowego zawodu – asystenta 
osoby niesamodzielnej, zdecydowanie wzrosnąć ma bezpieczeństwo osób niesamodzielnych i poziom usług 
opiekuńczych. Z wprowadzenia ustawy skorzysta docelowo nawet 1 milion 200 tysięcy osób. Ustawa nie 
wprowadza przy tym zmian w dotychczasowych rozwiązaniach co cześć osób postawi przed wyborem 
określonych form wsparcia przewidywanych na podstawie różnych przepisów. Czeku nie spienięży osoba 
sprawująca opiekę nad członkiem własnej rodziny, niezależnie od tego czy pobiera świadczenia opiekuńcze, 
czy też nie. 
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opiekunów – setki tysięcy osób wyjechały opiekować się senio-
rami do państw zachodnich. Analizy UE pokazują, że opieka 
nad osobami niesamodzielnymi stanie się w najbliższych latach 
jednym z najbardziej chłonnych rynków zatrudnienia. By tak się 
stało także w Polsce, państwo musi wejść z pomocą, bo rozwie-
ra się będą nożyce między możliwościami ekonomicznych senio-
rów i kosztami opieki. Spójrzmy na Domy Pomocy Społecznej. 
Gdy odchodziłem 10 lat temu z pracy z takiej instytucji, to mie-
sięczny koszt pobytu sięgał 1600 zł. W tej chwili jest 3200 zł. 
Czy w ciągu tego dziesięciolecia podwoiły się emerytury? Ależ 
skąd - wzrosły o jakieś 40%. A więc te nożyce się rozwarły. Kiedy 
pracowałem w DPS to 7 % mieszkańców było w stanie zapłacić 
cały koszt pobytu, a w tej chwili o połowę mniej. Emerytury 
rosnąć nie będą, a koszty tak. To powoduje ze coraz większy 
ciężar jest zrzucany na rodziny i gminy.

Gminy nie chcą kierować do domów pomocy społecznej. 
Unikają tego jak ognia, bo jedna osoba w takim domu to jest 

wydatek gminy rzędu 30-40 tysięcy złotych rocznie. Niewysłanie 
tam seniora w potrzebie powoduje jednak groźbę zaniedbań 
opiekuńczych. Żeby groźbę tych zaniedbać zminimalizować, 
proponujemy wprowadzenie do naszego systemu prawnego 
tych elementów, których w opiece nad osobami zależnymi bra-
kuje.  Względnie dobrze zaczyna być regulowana sytuacja osób, 
które dla opieki porzuciły pracę. Zwłaszcza opiekunowie dzieci 
mają nienajgorszą sytuację – grupa ta idzie w kierunku uzawo-
dowienia i będzie dostawała najniższą płacę wraz ze wszystkimi 
składkami. Tyle tylko, że tego rodzaju narzędzie dotyczy około 
8% wszystkich opiekunów osób niesamodzielnych. Pozostali 
mają sytuację nieuregulowaną i mało ciekawą.

Kto powinien otrzymać wsparcie przede wszystkim? Obec-
nie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych są znacznie 
gorzej traktowani niż opiekunowie osób, których niepełno-
sprawność zaistniała w wieku dziecięcym. A przecież i jedni 
i drudzy przeznaczają swoje środki na najbardziej podstawo-
we potrzeby podopiecznych.

Podstawową grupą opiekunów jest przecież ta grupa, któ-
ra dzielnie, często heroicznie próbuje łączyć pracę zawodową 
z opieką, niezależnie od tego, kogo opieka obejmuje. Z rynku 
pracy łatwo się wypada. Także opiekunowie uzawodowieni 
muszą planować co będzie z nimi po śmierci osoby, którą się 
opiekują. Gdzie dalej będę pracować? Państwo przecież nie bę-
dzie mnie utrzymywać do końca życia. A ja będę właściwie bez 
zawodu. Żeby umożliwić opiekunom rodzinnym pracę proponu-
jemy wprowadzenie czeku opiekuńczego. To ma być quasi pie-
niądz, którym będzie można płacić za różnego rodzaju usługi 
opiekuńcze odciążające opiekuna, pozwalające mu funkcjono-
wać na rynku pracy.

A seniorzy na emeryturze, którzy opiekują się partnerem, ro-
dzeństwem, czasem bardzo starymi rodzicami?

No właśnie. Oni nie potrzebują dodatkowej płacy dla siebie, 
bo mają swoje emerytury – swoje źródło utrzymania. Oni za-
zwyczaj nie muszą korzystać z zewnętrznych usług, które by 
kupili za pomocą czeku, ale jeśli opiekują się osobą mocno 
niesamodzielną to powinni mieć zwrot za tzw. kwalifikowane 
koszty opieki, w wysokości odpowiadającej stopniowi niesamo-
dzielności. Pamiętaliśmy o nich pisząc ustawę.

Proszę opowiedzieć o samym czeku.
Czek to w istocie comiesięczne świadczenie przyznawane 

osobie o danym stopniu niesamodzielności. Czek „szedłby” za 
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Senator Mieczysław Augustyn.
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konkretną osobą niesamodzielną, a piieniądze odpowiadające 
nominałowi czeku mogłyby być przeznaaczone tylko na potrzeby 
tej osoby. Jest to zatem pieniądz znaczoony i na nic innego go nie 
mogę wydać. Tylko na opiekę.

Na kompleksową opiekę składają sięę trzy elementy. Pierwszy, 
to ochrona zdrowia - potrzebna jest poomoc pielęgniarska: żeby 
zaopatrzyć rany czy odleżyny, nakarmmić zgłębnikiem, podać 
leki, przeprowadzić inhalacje. To zadannia dla wykwalifikowanej 
pielęgniarki. Drugi element, to pielęgnnacja podstawowa – po-
trzebna jest pomoc by przygotować pposiłek, nakarmić, umyć, 
ogolić - po prostu pielęgnować choreggo, co sprzyja poprawie 
jego zdrowie kondycji psychicznej. I trzeeci segment, to są prace 
z zakresu gospodarstwa domowego - trrzeba posprzątać, trzeba 
umyć okna i zrobić zakupy, załatwić sprrawy w urzędzie. 

My wchodzimy w ten segment środkkowy. Uważamy, że two-
rzenie zespołów interdyscyplinarnych, które by koordynowały 
opiekę medyczną, usługi pielęgnacyjnee i inne formy wsparcia 
- byłoby nieefektywne. Po prostu sytuaacja podopiecznego jest 
bardzo zmienna, a więc jego monitoring utrudniony. Wczoraj 
jeszcze mama chodziła a dziś już nie.... Koordynacja odgórna 
jest niemożliwa. Na przykład w Warszawie pomocą objętych 
będzie kilkadziesiąt tysięcy osób niesamodzielnych. Kto będzie 
siedział nad tym i układał plany działania... Stawiamy więc 
na rodzinę, która może dobrze diagnoozować sytuacje niebez-
pieczne wymagające pomocy z zewnąttrz, a jednocześnie może 
okazać najwięcej zaangażowania w opiekę. Rodzina dostanie 
więc czek i będzie mogła wybrać usługgodawcę, który spełni jej 
oczekiwania. Czeku będzie można wyddać na prace z zakresu 
gospodarstwa domowego tylko w okkreślonych przypadkach. 
To rodzina będzie musiała umyć okna, sprzątać, zrobić zakupy. 
A jeśli nie będzie mogła, to przecież wwciąż senior będzie miał 
rentę czy emeryturę i możliwość zapłłacenia komuś za pracę 
przy utrzymaniu domu. Jak przyjdzie doo podopiecznego wykwa-
lifikowana opiekunka to ma mieć waruunki do pracy. Przygotuje 
jedzenie z dostępnych produktów, nakaarmi, umyje, przebierze, 
ale już nie upierze, nie skopie ogródka, nie przyniesie kwiatków 
- to do jej obowiązków nie będzie należżało. 

Czy ktoś będzie kontrolował standard usług? Rysuje pan kata-
log tego co wolno, czego nie wolno…

Oczywiście, to jest elastyczne – jak się trafi osoba zupełnie 
samotna i niesprawna to zapewne uda jjej się ustalić z zatrudnio-
ną osobą jakiś akceptowalny dla obu sttron zakres obowiązków. 
Z dodatkowym zaangażowaniem własnyych środków.  Nie chcemy 
jednak rodzin zwalniać z obowiązku wsparcia. Tam, gdzie bliscy 
mogą pomóc, dostępnym czasem i śrrodkami. Rodzina będzie 
decydowała czy im wystarczy opiekun na kilka godzin, a resz-
tę sobie ogarną sami, czy potrzebna jest osoba w większym 
wymiarze godzin. Obawiając się naduuży przewidzieliśmy trzy 
poziomy kontroli Wykorzystanie środkóów przez rodzinę będzie 
weryfikowane, ale też i rodzina dostaniee uprawnienia kontrolne. 
Będzie miała prawo żądać od usługoddawcy udowodnienia, że 
to, co zostało zapisane w zawartej ummowie, jest realizowane. 
I jeśli zostało wykonane to ktoś z rodziiny, lub sama osoba nie-
samodzielna, jeśli tylko jest w pełni włładz umysłowych, będzie 
musiała potwierdzać na czeku wykonannie usługi. 

Rodzina będzie miała również obowiązek informować wójta, 
jeśli usługi nie są wykonywane należyccie. Gdy dotyczyć to bę-
dzie usług medycznych, o zaniedbaniaach dowie się też lekarz 
i pielęgniarka POZ. Kto się nie będzie wwywiązywał z kontraktów, 

my rzecznikiem praw pacjenta i z NFZ. ten będzie miał problem
ka zatrudniona w ramach opieki długo-I na odwrót - pielęgniar
ła obowiązek reagować na zaniedbania terminowej, będzie miał
iać wójta. opiekuńcze i powiadami

trolowała tylko na skutek takiego zgło-Czy gmina będzie kont
ć możliwość selektywnego badania ja-szenia, czy będzie mieć
nicjatywy?kości usług z własnej in

również. Ośrodek Pomocy Społecznej Z własnej inicjatywy 
cję w wyniku zgłoszenia, lub z własnej będzie sprawdzał sytua

własnego harmonogramu i możliwości. inicjatywy, w ramach w
w okresowo sprawdzać będą też służby Postrzeganie standardów

wojewodów.

sparcia projektuje ustawa?Jakie inne narzędzia ws
ąca z czeku, oprócz refundacji kwalifiko-Rodzina niekorzystają
będzie miała prawo do opieki wytchnie-wanych kosztów opieki, 
kich, którzy opiekują się seniorem,  ale niowej. Dotyczy to blisk
ść do sanatorium, poddać się rehabili-też muszą się leczyć, iś
h będzie można na ten czas  umieścić tacji. Ich podopiecznych
zapewnić opiekę w domu. Chcemy też w jakimś ośrodku lub z
opieki. Dzięki temu członkowie rodziny refundować koszty teleo
ociaż opiekunka przychodzi tylko na 2-3 zyskają pewność, że cho
cia czy dziadek mają do dyspozycji ten godziny , to jednak bab
, mogą szybko wezwać pomoc w sytu-„guzik bezpieczeństwa”,

acji kryzysowej. 
wprowadza czasowy urlop opiekuńczy, Dodatkowo ustawa w
ba będzie odchodzić z pracy, by opieko-dzięki któremu nie trzeb
Co prawda urlop będzie bezpłatny, ale wać się np. rodzicem. C
kładki ubezpieczenia społecznego opie-sfinansowane zostaną s
taki będzie  półroczny w okresie przed kującej się osoby. Urlop 

by niesamodzielnej, z możliwością prze-uzyskaniem statusu osob
staleniu stopnia niesamodzielności. Po dłużenia do roku po us
zorganizowaniu opieki pracownik mógł urlopie opiekuńczym i z

woim stanowisku. Wprowadzamy także wrócić do pracy na sw
astycznego np. skróconego do pół etatu prawo pracownika do el
te instrumenty  świadczenia) , razem czasu pracy. Wszystkie 
kładają się w spójny system. Nie gwa-z już funkcjonującymi u

zez państwo wszystkich ciężarów opieki rantujemy przejęcia prz
wa nie będzie stać- uważamy tą nasza - na to budżetu państw
sparcie rodzin, które pozwoli na dobrą propozycję za realne ws

ane jest uzasadnienie wraz z oceną skut-opiekę. W tej chwili pisa
d względem finansowym.ków regulacji, także pod

jawienie się dodatkowych pieniędzy W jakim stopniu poj
rudnienie w branży opieki i trwale roz-w obiegu zwiększy zatr

winie rynek?
ublicznym , rynek usług opiekuńczych Dzięki pieniądzom p

oferty w  segmencie usług domowych, wzbogaci się o nowe o
obytu czy usług całodobowych. Powsta-jak i usług dziennego p
esiąt tysięcy firm. Eksperci twierdzą, że nie co najmniej kilkadzie
ejsc pracy, co wiąże się z dodatkowymi również 200 tysięcy mie
tu z tytułu podatków no i mniejszymi wy-przychodami dla budżet
bezrobotnych. Co więcej, czek prawdo-datkami na wspieranie 
ągnąć z szarej strefy podobną liczebnie podobnie pozwoli wycią

grupę osób.
enia. Instytucja niani w Polsce nie upo-Optymistyczne wylicz

wszechniła się…
się tych ludzi wyciągną z szarej strefy. Faktycznie, nie udało 
się na to zdecydowało, po 2 latach obo-Jedynie 10 tysięcy osób 
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wiązywania ustawy. Wyciągamy z tego wnioski. W przypadku 
niani, budżet państwa zdecydował się płacić składki na ubez-
pieczenie społeczne i zdrowotne. Dla rodziny, która nianię do 
tej pory „zatrudniała” to nie jest żaden zysk. Niania owszem 
zyskuje ubezpieczenie, ale rodzina nie otrzymuje żadnego bo-
nusu ( poza pewnością opieki). Proponujemy zmianę bodźca. 
Osobę, która do tej pory przychodziła za parę złotych dawanych 
w kopercie(sąsiadkę, znajomą, pielęgniarkę na emeryturze), bę-
dziemy teraz mogli opłacić czekiem, a nie własnymi pieniędzmi. 
Warunek jest taki, że spisujemy z nią umowę zlecenie. W efek-
cie, powstanie nowy zawód – asystent osoby niesamodzielnej, 
opłacany, najpewniej w części, ze środków publicznych. 

Dążymy do podniesienia jakości usług opiekuńczych. Chcemy, 
żeby rodziny miały obowiązek przeszkolenia w zakresie opieki. 
Jeśli będę chciał skorzystać z czeku lub z refundacji kwalifiko-
wanych kosztów opieki - muszę przejść przeszkolenie. Chodzi 
o ochronę zdrowia nie tylko podopiecznych, ale i samych bli-
skich, bo z powodu braku umiejętności można zrobić krzywdę 
sobie dźwigając np. osiemdziesięciokilogramową osobę.

A kto miałby szkolić?
Będą szkolić instytucje szkolące ( organizacje pozarządowe, 

firmy, ośrodki) działające na rynku. Przeszkolenie opłaci Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Przeszkolenie będzie mógł przeprowadzić 
sam OPS. Dodatkową zaletą jest to, że opiekun rodzinny łatwo 
może w przyszłości stać się profesjonalistą, świadczącym usługi 
dla osób spoza rodziny. Wystarczy przejść szkolenie ( w tym wy-
padku odpłatne) i zarejestrować w gminie jako asystent osoby 
niesamodzielnej, wejść do grona zawodowców.

Kto będzie prowadził rejestry usługodawców?
Wojewoda. Natomiast w przypadku asystentów osób nie-

samodzielnych, to będzie wykaz. Prowadzić go będzie gmina. 
OPS, każdemu poszukującemu usług opiekuńczych udostępni 
listę osób i firm, które je świadczą, spośród nich będzie można 
wybrać, omówić zakres, ustalić cenę. Wykaz będzie dostępny na 
stronach internetowych. Mając czek podpisujemy umowę z usłu-
godawcą. Oczywiście, czasem osoba jest już w takim stanie, że 
musi trafić do Domu Pomocy Społecznej i wtedy płaci się za to 
z emerytury, albo gmina dofinansowuje uwzględniając wartość 
czeku. Zaoszczędzą na tym odpowiednio rodziny i gminy.

Jakie są nominały czeków? Kto będzie uprawniony do uzyska-
nia czeku w danej wysokości?

650, 850, 1000 złotych. Pierwszy stopień niesamodzielności, 
czyli całkowita zależność, to czek o wartości 1000 zł. Potem jest 
umiarkowany, drugi stopień i czek na 850 zł, no i trzeci stopień , 
czyli lekka niesamodzielność - 650 zł. Wszystkie te osoby miesz-
czą się w grupie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Muszą jednak w powiatowym zespole do spraw orzekania usta-
lić (jako wskazanie) stopień niesamodzielności. Będzie to jednak 
możliwe dopiero pół roku po wystąpieniu niesamodzielności. 

Czemu po pół roku?
Chcemy żeby służba zdrowia zbyt szybko nie rezygnowała 

z walki o poprawę stanu zdrowia pacjenta i dążyła do utrzyma-
nia autonomii tych osób. Jeżeli od razu byłyby łatwo dostępne 
usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, to byłaby pokusa, żeby zanie-
chać leczenia. Pół roku to jest czas, w którym rodzina i system 
ochrony zdrowia ma spróbować przywrócić człowieka, np. po 

wylewie, do sprawności lub chociaż podstawowej samodzielno-
ści. Dzięki urlopowi opiekuńczemu osoba poddawana leczeniu 
czy rehabilitacji może mieć wsparcie członka rodziny, co zwięk-
sza szansę, że w przyszłości zachowa samodzielność, a członek 
rodziny skupi się na pracy zawodowej. 

Osoba, która już ma grupę inwalidzką dostanie czek z auto-
matu?

Nie, będzie musiała jeszcze raz stanąć przed komisją, ale 
nie po to, żeby orzekać kolejny raz o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, tylko po to, żeby uzyskać nowe wskazanie, czyli 
stopień niesamodzielności. Na tej podstawie będzie można jej 
zapewnić czek lub refundację kwalifikowanych kosztów opieki. 

I od tej komisji znów mija pół roku do czasu wręczenia cze-
ku?

Nie. Na wniosek zainteresowanych gmina w drodze decyzji 
przyznaje świadczenie.

Ile osób może być objętych takim wsparciem i ile ono będzie 
kosztować? Bo o zyskach dla skarbu państwa, np. z tytułu 
płaconych podatków, wiemy. Ale minister finansów liczy nie 
tylko przyszłe zyski, ale i aktualne wydatki…

W pierwszym etapie ustawą objęte by były osoby o najwyż-
szym, pierwszym stopniu niesamodzielności, całkowicie zależne. 
I to jest grupa około 160 tysięcy osób tylko. Dopiero po dwóch 
latach czek będzie mógł trafić do osób o drugim stopniu niesa-
modzielności, a po kolejnych dwóch latach, do wszystkich niesa-
modzielnych. W związku z tym te koszty się rozkładają w czasie. 
Nie ma mowy o gwałtownym wzroście wydatków. System wdra-
żany stopniowo, będzie dobrze przetestowany. Ustawa zakłada, 
że po każdym etapie następować będzie ocena i korekta tego 
projektu. 

Wiemy, że gdybyśmy zaproponowali jednorazowe wprowa-
dzenie ustawy to prawdopodobnie sprowokowalibyśmy dra-
styczny wzrost cen usług. Jeżeli na rynku nie ma dostatecznej 
liczby firm, nie ma dużej konkurencji, a pojawiają się pieniądze, 
to ceny idą w górę. Nagle mogłoby się okaza, że DPS, który 
kosztował 3 tysiące zacząłby kosztować 4 tysiące. Bo skoro się 
pojawił czek za 1000 złotych... Tak więc wolny okres wprowa-
dzania rozwiązania pozwala je przetestować i poprawić, oszczę-
dza budżet, no i pozwala na stopniowy rozwój rynku co zapo-
biegnie niekontrolowanemu wzrostowi cen, ale przy wzroście 
zatrudnienia.

Ile osób skorzysta z czeku po uruchomieniu trzeciego etapu?
Około miliona dwustu tysięcy.

Na koniec rozmowy muszę zapytać o pana prognozę w kwe-
stii wejścia w życie ustawy. Do końca kadencji trzy kwartały. 
Trzeba zbudować poparcie społeczne, przekonać rząd, po-
słów. Bardzo mało czasu.

Jak skończymy pisać uzasadnienie to przedłożymy je mini-
strowi pracy, ministrowi zdrowia, ministrowi finansów i pani 
premier. Wtedy zapadnie decyzja polityczna o tym, kiedy, czy 
i w jakim zakresie wprowadzamy rozwiązanie. I jaką drogą, bo 
może to pójść przez parlament, może to pójść ścieżką rządową. 
Po to, by zdopingować rząd do wprowadzenia ustawy powstała 
Koalicja „Na pomoc Osobom Niesamodzielnym”, która groma-
dzi już ponad 500 organizacji. Zbierają one podpisy pod pety-
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cją domagającą się wprowadzenia tych instrumentów. Byłoby 
pięknie, gdyby od przyszłego roku chociaż grupa z pierwszym 
stopniem niesamodzielności mogła dysponować książeczką cze-
kowa i uzyskała prawo wyboru jaką ścieżką pójść - czy kogoś 
zatrudnić do opieki w domu, czy zalegalizować zatrudnienie 
dotychczasowej opiekunki, czy wybrać zewnętrznego, profesjo-
nalnego usługodawcę lub jeszcze inną dostępną opcję.

Wiem, że szybko gdy pojawią się pieniądze na rynku, sektor 
prywatny się w to włączy i ten rynek usług będzie się rozwijał. 
Skoro w UE ma powstać 6 mln miejsc pracy w opiece, to czas 
najwyższy zadbać by jak najwięcej z nich powstało w Polsce. 

Musimy znaleźć odpowiedź na pytanie: „Kto zaopiekuje się ro-
dzicami pracownika, który ma 67 lat? Kto im pomoże w razie 
niesamodzielności?”.

Ustawa wychodzi na przeciw problemów ponad miliona 
polskich rodzin. Niesiemy pomoc potrzebującym opieki i stwa-
rzamy ofertę pracy dla osób wieku około emerytalnym, dziś 
mających problemy z pozyskaniem pracy. Wszystkie badania 
potencjału opiekuńczego pokazują, że opiekunami są głownie 
osoby po pięćdziesiątce. Ustawą damy im propozycje zatrud-
nienia, możliwość normalnego życia. Plusów jest dużo i to dla 
różnych interesariuszy.
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Reforma opieki długoterminowej 
w Republice Czeskiej

W kontekście rozważań o wprowadzeniu w Polsce czeku 
opiekuńczego warto się przyjrzeć doświadczeniom naszych 
południowych sąsiadów. Republika Czeska jest pierwszym pań-
stwem w Europie Środkowo-Wschodniej, które wprowadziło kom-
pleksową reformę w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych, 
wśród których dominują seniorzy. Na mocy Ustawy o usługach 
społecznych z 2006 roku dokonano szeregu zmian takich jak: 
wymóg rejestracji świadczeniodawców, nowe standardy jakości 
usług, obowiązek sporządzenia przez władze lokalne planów 
zapotrzebowania na usługi opiekuńcze czy określenie wyma-
gań stawianych osobom zatrudnionym u świadczeniodawców. 
Wprowadzono także, w formie rozporządzenia, regulację cen 
usług opiekuńczych. 

Niemniej za najważniejszy element czeskiej reformy uznać 
należy implementację nowego, finansowanego z budżetu pań-
stwa świadczenia pieniężnego. Świadczenie to ma charakter 
uniwersalny: kryteria uprawniające odnoszą się tylko do zdefi-
niowanego zakresu niesamodzielności, przysługuje ono zatem 
niezależnie od sytuacji dochodowej, majątkowej czy rodzinnej 

osoby wnioskującej. Zgodnie z głównym założeniem czeskiej 
reformy wykorzystanie świadczenia pieniężnego ma pomóc 
w sfinansowaniu indywidualnych potrzeb opiekuńczych. Wybór 
najbardziej efektywnego i pożądanego sposobu wsparcia pozo-
stawiono osobie niesamodzielnej. 

Czeska ustawa o usługach społecznych określa cztery stopni 
niesamodzielności. Uprawnionymi do otrzymania dodatku opie-
kuńczego są wszyscy obywatele Republiki Czeskiej, którzy ukoń-
czyli pierwszy rok życia. Zdecydowana większość beneficjentów 
tego świadczenia to osoby w wieku 76-90 lat, prawie dwie trze-
cie spośród wszystkich osób otrzymujących dodatek opiekuńczy 
to kobiety. W porównaniu do wysokości średniej emerytury, 
wysokość dodatku opiekuńczego jest znacząca: wysokość świad-
czenia pieniężnego dla osób z orzeczonym stopniem całkowitej 
niesamodzielności jest wyższa niż przeciętna wysokość emery-
tury w Republice Czeskiej.

Zgodnie z modelem tzw. bezpośredniej płatności, osoby nie-
samodzielne mogą wykorzystać przyznane środki pieniężne jako 
zapłatę za usługi oferowane przez zarejestrowanych świadcze-

Tekst: Paweł Łuczak
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Ogólne cele zmian wprowadzonych u naszych południowych sąsiadów są bardzo podobne do postula-
tów zgłaszanych w rodzimych dyskusjach nad reformą pomocy wsparcia osobom niesamodzielnym i ich
opiekunom, których najistotniejszym wyrazem jest projekt przygotowany pod przewodnictwem Senatora
Mieczysława Augustyna. Chodzi przede wszystkim o upodmiotowienie osób niesamodzielnych przez za-
pewnienie im większego wyboru formy opieki oraz rozwój rynku usług opiekuńczych głównie o charakterze
środowiskowym.
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niodawców w mieszkaniu beneficjenta czy w dziennej placówce. 
Beneficjenci dodatku opiekuńczego są również uprawnieni do 
przekazania całej bądź części kwoty świadczenia na rzecz oso-
by fizycznej, najczęściej członka najbliższej rodziny sprawujący 
opiekę nad osobą niesamodzielną. Nie istnieją żadne mechani-
zmy kontrolne dotyczące wydawania środków. Osoba niesamo-
dzielna bądź jej przedstawiciel prawny we wniosku o przyznanie 
świadczenia zobowiązana jest do wskazania zarejestrowanego 
świadczeniodawcy, na rzecz którego przekazywane będą środ-
ki pieniężne lub wybrania osoby fizycznej – bez podawania jej 
danych – jako adresata przyznanej kwoty. Osoba niesamodziel-
na może również wykorzystać dodatek pielęgnacyjny w sposób 
mieszany, tj. poprzez połączenie opieki formalnej oraz niefor-
malnej.

Istnieje zatem duża różnica między rozwiązaniami czeskimi 
a propozycjami dyskutowanymi w Polsce, które opierają się na 
idei czeków opiekuńczych. Model opracowywany w Polsce za-
pewnia mniejszą swobodę wyboru przeznaczania otrzymanego 

wsparcia pieniężnego i dostarcza bodźców do wykorzystania 
tych środków w ramach wsparcia oferowanego przez zarejestro-
wanych świadczeniodawców, co może doprowadzić do bujniej-
szego, niż w Czechach, rozwoju rynku.

Ocena zmian dokonanych w Republice Czeskiej w kontekście 
dyskusji wokół reform toczonych w Polsce nie jest jednoznacz-
na. Z jednej strony, za niezwykle pozytywne uznać można hojne 
wsparcie materialne udzielane osobom o najwyższych stopniach 
niesamodzielności, które oparte jest na zasadzie obywatelstwa 
socjalnego. Rozwiązanie to zabezpiecza poziom autonomii tych 
osób oraz stanowi rekompensatę wysokich kosztów wiążących 
się z ograniczeniami samodzielności. Z drugiej strony, reforma 
usług społecznych w Republice Czeskiej daleka jest od dosko-
nałości, o czym świadczy brak realnego rozwoju sektora usług 
środowiskowych czy utrzymujące się problemy z koordynacją 
świadczeń organizowanych i finansowanych w ramach usług 
społecznych i usług medycznych.

W Republice Czeskiej nie obowiązuje właściwa dla systemu polskiego zasada subsydiarności, zgodnie z którą 
usługi opiekuńcze przyznawane są w wypadku braku możliwości udzielenia wsparcia przez rodzinę lub instytu-
cje z najbliższego otoczenia osoby

W Czechach świadczenia opiekuńcze mogą trafiać do członków rodzin sprawujących opiekę nad niesamo-
dzielnymi osobami. W projekcie polskiej ustawy o czeku opiekuńczym będzie to niemożliwe. Celem jest m. 
in. rozwinięcie rynku usług poprzez pojawienie się nowych wyspecjalizowanych podmiotów oraz zalegalizo-
wanie miejsc pracy z szarej strefy i stworzenie nowych miejsc pracy.

PRAWO
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Znaczna część usług opiekuńczych wykonywana jest w do-
mach beneficjentów. Ciężar opieki spada głównie na kobiety. 
Dotyczy to także sytuacji, gdy seniorem opiekuje się osoba nie-
będąca członkiem rodziny, zatrudniona przez bliskich.

W konsekwencji polski sektor domowej opieki nad starszymi 
osobami zdominowała niezalegalizowana działalność kobiet, 
wśród których znaczną – choć niemierzalną grupę – stanowią 
imigrantki, w większości z Europy Wschodniej. Co więcej, biorąc 
pod uwagę tendencje demograficzne w Polsce, czyli starzenie 
się społeczeństwa, można spodziewać się, że w najbliższych de-
kadach imigranci będą coraz ważniejszą grupą, spośród której 
rekrutować się będą pracownicy sektora usług opiekuńczych. 

Regulacje prawne

Podjęcie przez cudzoziemców zatrudnienia w Polsce wiąże się 
z koniecznością zalegalizowania ich pobytu na terytorium RP 
oraz uzyskania zezwolenia na pracę. Sposób, w jaki te kwestie 
unormowano, może zachęcać bądź odstręczać od przyjazdu do 
nas w celach zarobkowych. Regulacje są rozrzucone po licznych 
aktach prawnych szczebla ustawowego i wykonawczego, a tak-
że w aktach prawa miejscowego. Zależnie od kraju pochodze-
nia, oficjalnego celu pobytu i wielu innych czynników, sytuacja 
prawna cudzoziemców jest zróżnicowana.

Podstawowe znaczenie mają dwa akty prawne. Pierwszy to 
ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach , która normuje 

Imigranci 
- opiekunowie seniorów
Tekst: Anna Krajewska 

W polskim systemie opieki nad osobami starszymi brakuje rozwiązań instytucjo-
nalnych, wskutek czego obowiązek opieki spada przede wszystkim na rodzinę. To 
również efekt dominującej ideologii, zgodnie z którą to członkowie najbliższej rodziny 
mają moralny obowiązek zapewnienia opieki starszej osobie. By temu podołać często 
zatrudniają imigrantki.
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zagadnienia związane z pobytem cudzoziemców na terytorium 
RP. Drugim aktem prawnym jest ustawa z 20 kwietnia 2004 
roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulu-
jąca warunki wykonywania przez obcokrajowców pracy, w tym 
sprawy zezwoleń na zatrudnienie i trybu ich uzyskania. 

Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu w Polsce obywateli państw nienależących 
do Unii Europejskiej, a takie osób szukających pracy w sektorze 
opieki nad seniorami, wiąże się z wymogiem uzyskania wizy. 
Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, obcokrajowiec przyjeżdża-
jący do Polski musi mieć jeden z dwóch typów wiz: wizy kra-
jowej bądź wizy Schengen, która umożliwia pobyt w państwie 
tego układu do 90 dni w ciągu sześciu miesięcy. Wiza krajowa 
uprawnia natomiast do wjazdu na terytorium RP i ciągłego po-
bytu lub do kilku pobytów następujących po sobie trwających 
łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy. 

Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się w gra-
nicach określonych odpowiednio do celu pobytu wskazanego 
przez cudzoziemca, którym może być m.in. praca w okresie 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 mie-
sięcy. Ustala się to na podstawie oświadczenia o zamiarze po-
wierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym 
urzędzie pracy lub pracy na podstawie dokumentu innego niż 
oświadczenie.

Wizę uprawniającą do pracy może też otrzymać cudzozie-
miec, który przedstawi – uzyskane przez potencjalnego praco-
dawcę – zezwolenie na pracę. Okres, na jaki wydawana jest 
wiza, odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu lub 
oświadczeniu.

Cudzoziemiec wyrabia wizę osobiście w polskiej placówce 
konsularnej w kraju zamieszkania; wizy może wydawać także 
Straż Graniczna. Jej przedłużenie jest możliwe po spełnieniu 
warunków określonych w ustawie: m.in. powinien za tym prze-
mawiać ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca 
albo względy humanitarne, gdy zdarzenie będące przyczyną 
ubiegania się o przedłużenie wizy wystąpiło niezależnie od woli 
cudzoziemca.

Jeżeli obcokrajowiec niebędący obywatelem państwa człon-
kowskiego UE chce przebywać w Polsce dłużej niż przez czas 
określony w wizie, jest zobowiązany do zalegalizowania pobytu, 
uzyskując jedno z zezwoleń na pobyt przewidzianych w ustawie. 
Może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub po-
byt rezydenta długoterminowego UE. Dla osób migrujących do 
pracy w Polsce, najbardziej użyteczne wydaje się zezwolenie na 
pobyt czasowy dające prawo przebywania w RP od trzech mie-
sięcy do trzech lat. Warto dodać, że nowa ustawa zliberalizowa-
ła przepisy o pobycie. Wcześniej cudzoziemcy mogli przebywać 
w Polsce do dwóch lat.

Uzasadnienie pobytu

Cudzoziemiec, występując o zezwolenie, musi wykazać po-
trzebę pobytu w Polsce dłużej niż wynika z wizy. Może to wiązać 
się m.in. z uzyskaniem propozycji pracy w Polsce, prowadze-
niem działalności gospodarczej, studiami bądź nauką czy też 
więziami rodzinnymi. Zezwolenia wydają wojewodowie właściwi 
ze względu na miejsce pobytu obcokrajowca. 

Nowa ustawa o cudzoziemcach zniosła wymóg przedsta-
wienia przez imigranta przy składaniu wniosku o zezwolenie 

na pobyt umów najmu mieszkania, ponieważ często były one 
fikcyjne. Obecnie wystarczy oświadczenie obcokrajowca w tej 
kwestii. Nowe unormowania zmieniły także – na korzyść imi-
grantów – termin, w jakim mają oni obowiązek wystąpić z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy: nie później niż 
w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Poprzednio wniosek 
należało złożyć najpóźniej 45 dni przed upływem terminu. 

Wadą nowej regulacji jest wyższa opłata za zezwolenie. Jest 
to poważny problem zwłaszcza przy legalizacji pobytu rodziny. 
Koszt jest na tyle duży, że obcokrajowcy - pracujący za niskie 
stawki - często nie są w stanie go ponieść.

Kolejną formalnością przy podejmowaniu pracy jest legali-
zacja zatrudnienia. Oprócz wspomnianej ustawy o promocji 
zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, sposób uzyskiwania 
zezwolenia regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej Społecznej z 29 stycznia 2009 r. w spra-
wie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz uchwa-
ły poszczególnych wojewodów. Standardowo uzyskanie przez 
pracodawcę zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca wymaga 
przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy – procedury, której ce-
lem jest stwierdzenie, że na miejsce pracy proponowane cu-
dzoziemcowi nie ma polskich kandydatów. Wynika to z zasady 
pierwszeństwa obywateli polskich do zatrudnienia na obszarze 
RP. Z uwagi na jej skomplikowanie i – przede wszystkim – cza-
sochłonność, może to stanowić czynnik zniechęcający do legali-
zowania zatrudnienia obcokrajowca. Trzeba zaznaczyć, że pro-
cedura ta (z reguły) nie dotyczy osób podejmujących w Polsce 
pracę w charakterze opiekuna starszej osoby. 

Opiekunki z sześciu krajów

Jak już wspomniano, gros opiekunek to obywatelki państw 
Europy Wschodniej. Tę grupę objęto odstępstwami od standar-
dowego trybu legalizacji zatrudnienia - jest prostsza. Zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierze-
nie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest 
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę , 
obywatele sześciu państw – Armenii, Ukrainy, Białorusi, Republi-
ki Mołdowy, Rosji i Gruzji – mogą podejmować pracę w Polsce 
na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywa-
nia pracy . Pozwala to osobom z tych państw „wykonywać pracę 
w Polsce przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy 
następujących po sobie bez konieczności uzyskania zezwolenia 
na pracę”. 

Skorzystanie z procedury uproszczonej jest możliwe, jeśli praco-
dawca zarejestruje w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a cudzoziemiec 
ma tytuł pobytowy, co umożliwia pracę w Polsce. Praca powinna 
być wykonywana na podstawie umowy pisemnej. Ze względu na 
minimum formalności i niskie koszty (rejestracja oświadczenia 
jest bezpłatna), procedura ta jest popularna w Polsce wśród 
pracodawców i cudzoziemców. Uważana jest we Wspólnocie 
Europejskiej za najbardziej liberalną procedurę zatrudniania 
obywateli krajów nie należących do UE. Jak pokazują statystyki 
zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przypadków powierzenia 
pracy na podstawie oświadczenia jest kilkakrotnie więcej niż 
przypadków zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę. 
To dowód, że uproszczenie formalności jest ważną zachętą do 
legalizowania pracy obcokrajowców. Zatrudnienie cudzoziemca 
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na podstawie oświadczenia pracodawcy nie będzie możliwe 
w przypadku prac długoterminowych przekraczających określo-
ny ustawowo okres sześciu miesięcy w ciągu roku. 

Karta Polaka

Zezwolenie na pracę nie jest też wymagane w przypadku po-
chodzących zza wschodniej granicy osób z Kartą Polaka. Mogą 
ją – zgodnie z art. 2 ustawy o Karcie Polaka – uzyskać osoby 
deklarujące przynależność do narodu polskiego będące obywa-
telami Republiki Armenii, Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, 
Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Kirgiskiej, Litewskiej, 
Republiki Łotewskiej, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki 
Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekista-
nu; albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpań-
stwowca. Trzeba zaznaczyć, że nie zwalnia ich to z obowiązku 
zalegalizowania pobytu w Polsce.

Istotnym novum, jakie wprowadziła ustawa o cudzoziem-
cach, jest ujednolicone zezwolenią na pobyt i pracę. Regulacja 
obowiązuje równolegle z omówionymi wcześniej unormowania-
mi. Pozwala ona obcokrajowcom podejmującym zatrudnienie 
w Polsce dopełnić związanych z tym formalności w jednej pro-
cedurze. Takie zezwolenie może otrzymać cudzoziemiec, który 
spełnia ustawowe warunki: ma stabilne źródło utrzymania, jest 
objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ma gdzie mieszkać.

Możliwość ta nie obejmuje kilku grup obcokrajowców: m.in. 
osób posiadających w Polsce dowolny rodzaj ochrony np. status 
uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą lub czasową; osób wnio-
skujących o przyznanie im statusu uchodźcy albo o udzielenie 

azylu; osób z prawem pobytu stałego lub z zezwoleniem na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Powtarzanie procedury

Ujednolicone zezwolenie jest dużym ułatwieniem dla obcokra-
jowców. Sporą uciążliwością pozostaje – dla imigranta i zatrud-
niającego go Polaka – wymóg powtarzania procedury uzyski-
wania zezwolenia przy każdorazowej zmianie pracodawcy lub 
warunków pracy. Szczególnie kłopotliwa jest taka konieczność 
w przypadku cudzoziemców, których praca u jednego zatrud-
niającego z natury nie jest długotrwała np. w przypadku osób 
zatrudnionych jako opiekunowie osób starszych czy dzieci.

Uelastycznienie wymogów wpłynęłoby na powszechniejszą 
legalizację zatrudnienia imigrantów, których praca „na czarno” 
często wynika z chęci uniknięcia uciążliwych formalności reje-
stracyjnych. 

Jak dowodzą wyniki badań sytuacji imigrantów zatrudnio-
nych w sektorze usług domowych w Polsce, przyczyną, dla której 
ich praca często pozostaje niezalegalizowana, nie są jedynie 
żmudne procedury prawne, lecz także czynniki pozaprawne, 
przede wszystkim ekonomiczne. Głównym – jeżeli nie jedynym 
powodem – dla którego imigrantki podejmują w Polsce pracę 
w charakterze opiekunek osób starszych, są względy finanso-
we. Kobiety te nie tylko doświadczają skrajnej biedy w kraju 
pochodzenia, lecz także nierzadko biorą na siebie odpowie-
dzialność za utrzymanie rodziny i są jedynymi jej żywicielkami. 
Presja ekonomiczna stawia je na słabej pozycji negocjacyjnej 
u polskich pracodawców. Dla tych z kolei nielegalne zatrudnie-
nie imigrantki jest korzystne z uwagi na możliwość uniknięcia 
procedur związanych z formalizacją pracy i wysokimi kosztami 
zatrudnienia. Trzeba zaznaczyć, że nielegalna praca ma zalety 
także dla świadczących ją osób, które mogą dzięki temu zarobić 
więcej niż przy zatrudnieniu oficjalnym. To paradoks, że pod-
trzymaniem takiego stanu rzeczy są zainteresowane nierzadko 
obie strony – polski pracodawca i zagraniczny pracownik. 

Poza prawem

Jednym z priorytetów polityki senioralnej ma być rozwój usług 
społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób 
starszych. Ma temu służyć m.in. likwidacja barier legislacyjnych 
i administracyjnych regulujących zatrudnienie opiekunów nie-
formalnych i zmniejszanie udziału „szarej strefy” w rynku usług 
opiekuńczych. Dopóki jednak funkcjonowanie poza prawem bę-
dzie – przede wszystkim z powodów ekonomicznych – korzyst-
niejsze niż legalizacja zatrudnienia, jak ma to miejsce w przy-
padku imigrantek opiekujących się seniorami, jakakolwiek 
polityka publiczna w tym zakresie prawdopodobnie pozostanie 
bez większego oddźwięku.
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W krajach zachodnich od lat funkcjonuje „odwrócona hipote-
ka” zwana też „odwróconym kredytem”. Właściciel nierucho-
mości otrzymuje rekompensatę finansową w zamian za to,
że po jego śmierci bank tę nieruchomość przejmie. Czy w Pol-
sce również istnieje taka możliwość?

Na polskim rynku działają tak zwane fundusze hipoteczne
z ofertą skierowaną do osób w wieku emerytalnym. Seniorzy
są namawiani (w reklamach, domach opieki) do przeniesienia
własności nieruchomości na Fundusz, w zamian za tak zwaną
dożywotnią rentę „hipoteczną”. Wkrótce pojawi się nowy, ko-
rzystniejszy dla świadczeniobiorcy, produkt – odwrócony kredyt
hipoteczny. Oczekiwana od lat ustawa, z odpowiednimi uregu-
lowaniami, jest obecnie w trakcie legislacji.

Zacznijmy od funduszy hipotecznych. Czym się charakteryzu-
ją i jaka jest ich oferta?

Fundusze hipoteczne to prywatne firmy, działające naj-
częściej jako spółki. Właściciel nieruchomości w zamian

za uzyskanie dożywotniej renty „hipotecznej” podpisuje 
z Funduszem umowę – w formie aktu notarialnego – o prze-
niesieniu własności nieruchomości na Fundusz. Nierucho-
mość staje się własnością Funduszu z chwilą podpisania 
umowy.

Jakie są zalety i wady tego rozwiązania?
Zaletami jest to, że świadczeniobiorca ma prawo za-

mieszkiwać nieruchomość do śmierci oraz że otrzymuje 
dożywotnią rentę. Wadą jest to, że świadczeniobiorca 
przestaje być właścicielem nieruchomości już z chwilą 
podpisania umowy. Brakuje też ochrony w przypadku upa-
dłości Funduszu, jego działalność nie jest nadzorowana. 
Kolejna wadą jest to, że po śmierci świadczeniobiorcy 
jego spadkobiercy nie dziedziczą nieruchomości, nawet 
w przypadku, gdy renta była wypłacana przez bardzo 
krótki okres. Obecne rozwiązania wymagają ustawowego 
uregulowania.

Renta za nieruchomość?
Nowe przepisy
Tekst: Hanka Misiewicz

Nasze emerytury i renty są przeważnie niewystarczające. Brakuje pieniędzy 
na leki, opłaty za media, czasem nawet na jedzenie. Istnieje sposób, by wyjść 
z trudnej sytuacji. Ale czy warto? Odpowiedzi udziela Małgorzata Kaźmierczak, 
doradca Biura Porad Obywatelskich w Warszawie.
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Z jakimi problemami zgłaszają się do Biura Porad Obywatel-
skich osoby, które zawarły umowę z funduszem hipotecznym?

Kiedyś przyszła do nas 76-letnia kobieta. Mieszka sama, 
jest bardzo skonfliktowana ze swoimi dziećmi – nie może li-
czyć na ich pomoc i wsparcie. Zdecydowała się na przekaza-
nie mieszkania jednemu z Funduszy, za co otrzymuje 400 zł 
renty. Zgodnie z zawartą umową została również ustanowiona 
hipoteka na rzecz naszej klientki. W ubiegłym roku Fundusz za-
proponował, aby zgodziła się na wykreślenie zapisu o hipotece 
z księgi wieczystej. Przedstawiciele Funduszu argumentowali, 
że ma to jedynie ułatwić „wykreślenie hipoteki po śmierci bene-
ficjenta”. Po szczegółowej analizie propozycji, jaką przedstawił 
Fundusz, okazało się, że jest bardzo niekorzystna. Nasza klient-
ka, wyrażając na nią zgodę, utraciłaby zabezpieczenie na wypa-
dek, gdyby Fundusz przestał wypłacać jej rentę.
Czym odwrócony kredyt hipoteczny będzie różnił się od doży-
wotniej renty hipotecznej?

Najważniejszą różnicą będzie kwestia własności nierucho-
mości. W przypadku odwróconych kredytów hipotecznych, któ-
rych będą udzielały instytucje finansowe, pozostaniemy właści-
cielami nieruchomości aż do śmierci.

Czy osoby korzystające z tego produktu będą miały możli-
wość wyboru formy wypłaty świadczenia?

Tak. W przeciwieństwie do dożywotniej renty „hipotecznej” 
będą mogły otrzymać całą kwotę jednorazowo lub w ratach, 
których liczba i wysokość będą określone w umowie.

Są jeszcze jakieś różnice?
Liczba podmiotów, które będą mogły udzielać tego rodzaju 

kredytu zostanie ograniczona do instytucji finansowych, które 
podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. To dużo 
bezpieczniejsze rozwiązanie.

Kto będzie mógł wziąć odwrócony kredyt hipoteczny?
Zarówno osoba samotna, jak i małżeństwo. Kredytobiorcą 

może zostać osoba fizyczna, które jest właścicielem nierucho-

mości lub przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego.

Jak będzie wyglądała sytuacja spadkobierców kredytobiorcy?
W odwróconym kredycie hipotecznym spadkobiercy będą 

mieli możliwość spłaty wypłaconej kwoty kredytu (kwoty świad-
czeń). Będą mogli zrobić to w ciągu 12 miesięcy od chwili śmier-
ci kredytobiorcy. Jeżeli tego nie zrobią mają obowiązek przenie-
sienia własności na bank. Jeśli dług będzie na tyle niski, że po 
sprzedaży pozostanie nadwyżka, zostanie im ona przekazana.

Jakie będą zobowiązania kredytodawcy?
Będzie on zobowiązany do wypłaty kwoty udzielonego kredy-

tu jednorazowo lub w ratach, przy czym liczba rat i ich wysokość 
będą określone w umowie.

Zobowiązania kredytobiorcy?
W trakcie trwania umowy kredytobiorca musi utrzymywać 

nieruchomość w dobrym stanie, czyli dokonywać bieżących na-
praw i remontów. Musi też ubezpieczyć ją od zdarzeń losowych 
oraz na bieżąco regulować opłaty. Nie może sprzedać nierucho-
mości bez wiedzy kredytodawcy. Musi tez pamiętać o termino-
wym płaceniu podatków.

A prawa, które mu przysługują?
Może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni. Ma również moż-

liwość wcześniejszej spłaty wypłaconych rat kredytu wraz z od-
setkami, prowizjami i innymi opłatami, bez prowizji z tytułu 
przedterminowej spłaty.

Czy w ustawie, która jeszcze nie weszła w życie są jakieś nie-
jasności lub zapisy budzące obawy?

Tak, jest ich kilka. W sytuacji, gdy wypłata kredytu będzie 
w ratach (w umowie zostanie określona ich liczba i wysokość) 
może ona ustać przed śmiercią kredytobiorcy (w przeciwień-
stwie do dożywotniej renty hipotecznej). I co wtedy? Kredyto-
biorca znajdzie się w bardzo nieciekawej sytuacji finansowej.

Odwrócony kredyt hipoteczny ma być przeznaczony dla osób 
starszych, ale ustawa nie precyzuje minimalnego wieku osób, 
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które mogą z niej skorzystać. Zatem to banki przygotowując
ofertę, będą mogły zadecydować, o jakich klientów chcą za-
biegać. Przed zawarciem umowy rzeczoznawca będzie musiał 
wycenić nieruchomość. Nie jest określone, kto ma ponosić kosz-
ty wyceny.

W sytuacji, gdy z winy kredytobiorcy spadnie wartość nie-
ruchomości i za tę niższą cenę zostanie ona przez właściciela
(lub jego spadkobierców) sprzedana, bank będzie miał prawo
zaspokoić swoje roszczenia także z innych składników majątku.
Nie tylko z nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

Czy jest jeszcze coś o czym powinniśmy wiedzieć?
Może to, że banki mają zarabiać na odsetkach, a nie na przej-

mowaniu nieruchomości za ułamek wartości rynkowej. Nie ma
więc obawy, że jeżeli dojdzie do śmierci kredytobiorcy relatyw-
nie szybko, bank przejmie nieruchomość za bezcen. W takiej
sytuacji bank będzie miał obowiązek wycenić nieruchomość
i ewentualną różnicę oddać spadkobiercom.

Kiedy możemy spodziewać się wejścia nowego produktu 
na rynek?

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania 
w Dzienniku Ustaw. Banki będą potrzebowały trochę czasu 
na przygotowanie ofert, ponieważ odwrócona hipoteka to dla 
nich nowość. Możemy więc oczekiwać, że klienci będą mogli 
z niej skorzystać nie wcześniej niż w drugiej połowie 2015 
roku.

Czy banki będą w ogóle zainteresowane oferowaniem tego 
rodzaju produktu? Ustawa nakłada na nie sporo obowiązków 
i ograniczeń. Może się okazać, że nie będzie wielu chętnych.

Dobre pytanie. Zobaczymy.

Czy odwrócony kredyt hipoteczny to dobre rozwiązanie 
na wyjście z trudnej sytuacji finansowej?

 Myślę, że dobrym dla osób samotnych. Jednak, gdy mamy 
rodzinę może powinniśmy wspólnie poszukać jakiegoś innego, 
korzystniejszego. Decyzja należy do nas i naszych bliskich.

Fundusz hipoteczny

Zalety:
prawo zamieszkiwania świadczeniobiorcy do chwili śmier-• 
ci (taki zapis musi się znaleźć w akcie notarialnym)
wypłata renty do śmierci• 
klauzula o poddaniu się dobrowolnej egzekucji przez Fun-• 
dusz, gdyby zaprzestał wypłacania renty

Wady:
świadczeniobiorca przestaje być właścicielem nierucho-• 
mości z chwilą podpisania umowy;
brak ochrony w przypadku upadłości Funduszu, jego dzia-• 
łalność nie jest nadzorowana
po śmierci świadczeniobiorcy jego spadkobiercy nie dzie-• 
dziczą nieruchomości, nawet w przypadku, gdy renta była
wypłacana przez bardzo krótki okres
w rozliczeniu świadczeniobiorca faktycznie otrzymuje 30-• 
40 % wartości nieruchomości

Odwrócony kredyt hipoteczny

Zalety:
kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości•
do śmierci, na rzecz banku ustanawiana jest hipoteka
na nieruchomość lub określonym prawie do tej nierucho-
mości
bank staje się właścicielem nieruchomości w ciągu•
12 miesięcy od chwili śmierci kredytobiorcy
spadkobiercy mogą spłacić kredyt i odzyskać nierucho-•
mość
nadzór wykonuje Komisja Nadzoru Finansowego•

Wady:
renta wypłacana przez określony w umowie czas, na przy-•
kład 5, 10, 15 lat
kredytobiorca faktycznie otrzymuje ok. 30-40 % wartości•
nieruchomości

Portal internetowy oraz gazeta 
drukowana redagowana przez 
obywatelskich dziennikarzy 60, 
70 i 80+.

www.zdaniemseniora.pl
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Jak duża jest Państwa organizacja? Jak wiele osób skupia 
w całym kraju?

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to ciągle 
największa organizacja pozarządowa skupiająca osoby starsze 
i niepełnosprawne. Działamy na terenie całego kraju poprzez 
sieć ponad 2 tysięcy ognisk związkowych tzn. kół, a także rejo-
nów i oddziałów okręgowych. Działamy często w gminach na te-
renach wiejskich, czyli tam gdzie zazwyczaj nie występują inne 
organizacje senioralne oraz inne formy współpracy z osobami 
starszymi. Skupiamy około pół miliona osób. Są to różne osoby, 
przy czym nie znam innych organizacji, które działają zarówno 
na rzecz wsparcia tych najbardziej potrzebujących seniorów, 
jak również na rzecz rozwijania form aktywizacji i organizacji 
czasu wolnego pozostałych emerytów i rencistów. W wielu miej-
scowościach nasze koła wraz ze swoimi siedzibami są jedynym 

centrum społecznym, w którym coś się dzieje dla osób star-
szych, ale czasami też w ogóle dla lokalnej społeczności, którą 
seniorzy włączają w działania, głównie kulturalne. Nasz związek 
pielęgnuje relacje pokoleniowe, ale nie jest „wsobny”.

Dwa lata temu natknąłem się na jedno z takich aktywnych 
kół. W małej miejscowości jest to największe zrzeszenie, 
właściwie jedyny podmiot pozarządowy mogący być syste-
matycznym partnerem do dyskusji, robiący coś więcej niż 
imprezy dla swojej bazy. To piękne, ale z drugiej strony po-
kazuje w jakim krajobrazie muszą często działać senioralnej 
organizacje. Wokół nich nie ma innych, nie samorządowych 
aktorów publicznych. Trudno im więc uwrażliwić na swoje 
sprawy urzędników czy lokalnych polityków, nawet jeśli są to 
zrzeszenia liczne.

Sprawy do załatwienia
Z Elżbietą Ostrowską, przewodniczącą zarządu głównego Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, rozmawia Przemysław Wiśniewski.
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Pełnimy ważną rolę na polu integracjji społecznej na szczeblu 
lokalnym. Chcemy być partnerem sammorządów, mamy swoje 
oczekiwania. Czasem te oczekiwania powodują wręcz, że w od-
powiedzi na nasze istnienie projektuje się nowe podmioty, np. 
kluby seniora, w których jednak osoby starsze bywają biernymi 
odbiorcami przygotowanych dla nich zzajęć. Ale to dobrze, że 
takie miejsca powstają, to oczywiście pprzynosi korzyść dla spo-
łeczności seniorów.

Jak państwo oceniacie własną zdolnoość mobilizowania bazy 
członkowskiej i nacisku na polityków?? Tak na szczeblach lo-
kalnym, jak i centralnym? Pół milionaa osób, w prawdzie ma-
jących różne interesy, połączonych głóównie metryką, to wielki 
potencjał. 

Jesteśmy największą organizacją senioralną, a więc przypi-
sujemy sobie obowiązek reprezentowannia stanowiska seniorów 
wobec władz. Chodzi przy tym nie tylko o osoby stosunkowo 
dobrze radzące sobie społecznie, ale zzwłaszcza o sprawy tych 
najstarszych, niepełnosprawnych. Najzzwyczajniej niezauważa-
nych bo ich sprawy są trudne. Starammy się je reprezentować 
w komisjach sejmowych oraz innych ciaałach konsultacyjnych. Je-
steśmy słuchani, ale oczywiście nie zawwsze załatwia się sprawy 
po naszej myśli. Ostatnio odrzucono na przykład projekt ustawy 
wprowadzającej bezpłatne leki dla najjstarszych seniorów. Zro-
biono to w dodatku przy pełnym hipokryzji uzasadnieniu, suge-
rującym, że darmowych leków nie powinnni seniorzy otrzymywać, 
bo zbyt dużo ich będą brali i się pochorują.

Staramy się być rzecznikami. Jesteśśmy ambasadorami nie 
związku, ale tych statystycznie dużycch grup osób starszych, 
w tym seniorów najstarszych, samootnych i potrzebujących 
wsparcia. Oni nie są najczęściej w polu zainteresowania orga-
nizacji pozarządowych, nie mają słyszaalnego głosu w debacie 
publicznej.

W obszarze polityki senioralnej dużoo się dzieje, ale sporo 
tematów zostało otwartych i niedokoończonych. Być może to 
dobrze, bo jest czas na namysł... Z druugiej strony seniorzy nie 
są ludźmi, którzy mają przesadnie ddużo czasu… Co trzeba 
zrobić w pierwszej kolejności by seniiorom w Polsce żyło się 
lepiej?

Najważniejsze kwestie do załatwienia są od dawna zdefinio-
wane, ale niestety nie mieszczą się w sstrategiach senioralnych 
projektowanych przez najwyższe władzze. Jasne dla wszystkich 
jest, że nie będzie aktywności społeczneej osób starszych i żadnej 
ich pomyślności, jeśli ci ludzie będą waalczyć o przetrwanie eko-
nomiczne. Najniższe emerytury i rentyy uniemożliwiają godne 
życie. Jeśli ktoś dysponuję np. sumą 6000 złotych miesięcznie to 
jest to nie tylko poniżej progu ubóstwa, ale też poniżej progu 
elementarnej solidarności społecznej. WWydaje mi się, że młod-
sze pokolenia akceptowały to, ale dziś ccoraz bardziej rozumieją, 
że ich indywidualne sukcesy, w przyszłoości również zamienią się 
w deszcz drobniaków, że czeka ich ekonomiczna zapaść, wręcz 
upokorzenie. Problem systemu emeryttalnego to problem sys-
temowy i dotyczący każdej żyjącej dzziś osoby niezależnie od 
wieku.

Druga kwestia to opieka zdrowotna, a raczej problem z logi-
ką jej funkcjonowania. To jest system bbiurokratyczny, zaprojek-
towany dawno temu i niereformowanyy zgodnie z potrzebami 
społecznymi. Nie da się go zmienić bez zwiększenia nierosnącej 
składki zdrowotnej, w skali europejskieej bardzo niskiej. To jest 

nentnego kryzysu, który nie przyjmie ro-obecnie system perman
pacjentów. Po prostu nie obsłuży ich, bo snącej liczby starszych p
u nie opłaca się leczyć osób z wieloma jest systemem, któremu
ba było Jurka Owsiaka, żeby powiedzieć chorobami na raz. Trzeb
kach, w publicznych, nielicznych zresztą, głośno, w jakich warunk
ch starzeją się nasi najbliżsi.  ośrodkach geriatrycznyc
zeciej sprawy, czyli tego, że system insty-I tu dochodzimy do trz
parcia jest niewydolny, zupełnie nieprzy-tucjonalnej pomocy i wsp
iczbę osób 80, 90 +, nawet stulatków. gotowany na rosnąca li
i nad niesprawnym seniorem spoczywa Cały ten problem opiek
my świadomość, ze to nie zawsze jest dziś na rodzinie i miejm
wa, w której członkowie mają różne role, rodzina wielopokoleniow
ej dziś każdy pracuje i nie ma czasu. No ale taka rodzina, w które
acowaniem nadwyżki finansowej by za-i ma problemy z wypra
Skandaliczna była sytuacja w ubiegłym pewnić bliskim pomoc. S

rzymano dodatki pielęgnacyjne dla osób roku, kiedy w ogóle wstr
ymi osobami. Zabrano je po prostu jed-opiekujących się starszy
ąc ludzi z niczym. W sytuacjach drama-nym ruchem zostawiają
rka, najczęściej w wieku okołoemerytal-tycznych. Takich, że cór
żeby się zająć zaawansowaną wiekiem nym, rezygnuje z pracy 
yła skandaliczna sytuacja, kiedy z dnia matką lub ojcem. To by
iom nie tylko dodatek, ale i świadczenia na dzień odebrano ludzi
ość leczenia się. Ten błąd naprawiono, zdrowotne, czyli możliw
tuacji świadczy o absolutnym braku wy-ale samo zaistnienie syt
ak żyją ludzie starsi i czego potrzebują. obraźni na temat tego j

na osób starszych będzie w przyszłości Czy aktywność społeczn
opniu włączą się w życie obywatelskie? rosnąć? W większym sto
ek emerytalny pokolenie powojennego Wchodzi właśnie w wie
o, lepiej wykształcone, doświadczone wyżu demograficznego

mów ekonomicznych, krytycznie nasta-realiami dwóch system
czywistości…wione do obu tych rzec
aangażowanie. Zwłaszcza ci młodsi mu-Trudno określić ich za
ć żeby przetrwać w czasach transforma-sieli mocno konkurować

ich zdolność do życia wspólnotowego. cji, więc trudno ocenić 
wierzę, że w kolejnych pokoleniach ta Ale ja mimo wszystko 

między pokoleniowej i w ramach grupy potrzeba solidarności m
arastała. Przynajmniej dlatego, że nie rówieśniczej, będzie na
u nic takiego, co by ludziom pozwala-dzieje się u nas w kraj
ie interesować się sprawami innymi niż ło zbyt wygodnie żyć, ni
to już nie jest pytanie o seniorów tylko prywatne. Pana pytanie 

e.o społeczeństwo w ogóle

gażowanie polityków 60 czy 70+ na Jak pani ocenia zaang
To mogliby być bardzo silni ambasa-rzecz osób starszych. T
łaszcza w swoich środowiskach poli-dorzy środowiska, zwł
załem by byli premierzy, ministrowie, tycznych. Ale nie słysz
słowie lub urzędnicy, mówili w imieniu dziś wciąż aktywni pos
że oni, jako osoby aktywne, nie utoż-seniorów. Wydaje się, ż

grupą pokoleniową, bo nie odczuwają samiają się ze swoją g
e odczuwa większość seniorów. wielu problemów, które
sów emerytów chyba nie jest w tej kate-Poczucie wspólnoty lo
 upowszechnione. Większość polityków gorii osób jakoś bardzo

k przypomina sobie o emerytach w okre-i to bez względu na wiek
Wtedy się nami interesują. Mamy prośby sie przedwyborczym. W

e jakiegoś współdziałania i wnoszenia o spotkania, propozycje
A potem wszystko wraca na stare tory.nawet projektów ustaw. 

przyszłości będzie na tym polu lepiej. Mam nadzieję, że w p
Dziękuję za rozmowę.
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Polscy seniorzy i seniorki aktywizują się od co najmniej kilku 
lat. W ostatniej dekadzie powstało 500 Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku, a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 
do 2020 roku 280 milionów złotych na „wspieranie aktywności 
osób starszych”. Wiadomo, społeczeństwo się starzeje, a władze 
miast zaczynają mówić o potrzebach tej grupy. Trend ten doty-
czy także Łodzi, gdzie już co czwarty mieszkaniec ma ponad 60 
lat. Samorządy wychodzą seniorom naprzeciw – joga w parku, 
nordic walking, wykłady o zdrowiu i kursy komputerowe. W du-
żych miastach coraz wyraźniej stawia się na organizację czasu 
wolnego osobom starszym.

Jednak kiedy przyjrzymy się temu bliżej, często jest to oferta 
płatna, tylko firmowana hasłem obowiązkowej „aktywizacji”. 
Nowoczesny senior to senior aktywny, wysportowany, regularnie 
odwiedzający pobliskie instytucje kultury, uczący się języków. 
Siedzenie w domu jest passé. Opiekowanie się wnukami też. 

Senior myśli przede wszystkim o sobie, bo ma być nastawiony 
na rozwój osobisty. Dba o swój wygląd, dietę i wypełniony ka-
lendarz. Gimnastyka w poniedziałek, taniec w środę, a warszta-
ty z kreatywnego pisania co drugi weekend.

W Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi od dwóch lat wypra-
cowujemy inny model aktywności, oparty na pojęciach wspól-
notowości, zaangażowania i obywatelskości. Rozmawiamy 
o dostępie do informacji publicznej, konsultacjach społecznych, 
interwencji dziennikarskiej. Uczestnicy naszych warsztatów 
chętnie piszą i dyskutują, a potem biegną na zajęcia z tai chi 
i wieczór poetycki.

Im model superaktywnego seniora odpowiada, ale jednocze-
śnie czują, że to nie wystarcza.

Czują, że coś zgrzyta w tym kopiowaniu indywidualistycznych 
wzorców dominujących w potransformacyjnej rzeczywistości. 
W przeciwieństwie do większości z nas seniorzy dobrze pamię-

Przeciwko terrorowi aktywizacji
Tekst: Martyna Dominiak
Współpraca: Barbara Manduk-Cheyne

Seniorzy czują, że coś zgrzyta w prostym kopiowaniu przez nich indywidualistycz-
nych wzorców – pisze Martyna Dominiak, koordynatorka projektu „Obywatel(ka) Se-
nior(ka), realizowanego w świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi.
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Zdjęcia ze Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi.
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tają poprzedni system, który (mimo wszystko) nauczył ich wspól-
notowego myślenia i działania. Na organizowanych przez nas 
warsztatach słyszymy nieustające narzekania na ludzką znie-
czulicę i nastawienie na indywidualny sukces. Oni wychowali 
się w innym świecie, gdzie pojęcie dobra wspólnego nie było 
utożsamiane z bolszewizmem. A dziś próbuje się ich na nowo 
wychować w duchu sukcesu, kreatywności, rozwoju osobistego.

W założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce 
na lata 2014-2020 czytamy: „Celem polityki senioralnej w Pol-
sce będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego sta-
rzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym 
ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, 
nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych”. Problem 
polega na tym, że seniorzy nie zawsze chcą te nauki przyjmo-
wać. Wyznają również inne wartości niż samodzielność i nie-
zależność, czują się członkami wspólnoty. Nie chcą zapominać 
o tych mniej sprawnych, mniej dostosowanych i zagubionych ró-
wieśnikach, którzy nie wyjdą na ulicę albo do urzędu, żeby wal-
czyć o swoje.

Bo nie wszyscy seniorzy wyglądają jak uśmiechnięci starusz-
kowie z reklam. Dominujący dyskurs aktywności zakłamuje 
rzeczywistość starości, która nie zawsze jest radosna i pełna 
energii.

Często natomiast wiąże się z chorobą i samotnością. Nie każ-
da seniorka ma siłę na kurs szybkiego czytania, ale za to chęt-
nie dowiedziałaby się, co zrobić, żeby administracja w końcu 
wymieniła okna w jej mieszkaniu. Seniorki, które przychodzą 
do Świetlicy, często mi mówią: „Póki mam siłę, mogę jeszcze 
się upominać, działać dla dobra innych. Może ktoś później bę-
dzie się upominał za mnie”. Kiedy już wiedzą, który urzędnik 
odpowiada za chodnik przed blokiem i do kogo złożyć pismo 
w sprawie częstszego kursowania tramwajów, działają. Mimo 
że często słyszą, że się nie da, że to nie takie proste, że nie ma 
pieniędzy. Łatwo się zniechęcić nawet tym najaktywniejszym.

Ale czasem się udaje. Dotychczasowe edycje budżetu oby-
watelskiego w Łodzi sfinansują zakupy sprzętów dla Domów 
Dziennego Pobytu i przychodni, remonty chodników i parków. 
Bo mieszkańcy upomnieli się o swoje sprawy. Dzięki inicjatywie 
Zespołu ds. Seniorów UMŁ w tym roku zaczęto finansować bez-
płatne porady prawne dla seniorów. Duże nadzieje wiąże się 
także z rozpoczynającym się programem rewitalizacji w Śród-
mieściu, który ma na celu poprawę jakości życia tych łodzian 
i łodzianek, którzy do tej pory byli pomijani przy kluczowych 
inwestycjach.

I takie inicjatywy najbardziej mnie cieszą. Te, które nie są 
adresowane jedynie do superaktywnych, „młodych duchem”, 
ale także do tych, którzy po cichu liczą, że ktoś dostrzeże ich po-
trzeby. Jeżeli ograniczamy się do organizowania czasu wolnego 
aktywnym i nowoczesnym, zatrzymujemy się jedynie na „wize-
runku” miasta przyjaznego seniorom. Działania, które mogą 
przynieść realną zmianę: częstsze kursy tramwajów, większe 
dofinansowanie na zakup opału albo system porad prawnych 
(i nie tylko) wzorowany na brytyjskim Citizens Advice Bureau, są 
mniej spektakularne i brzmią mniej atrakcyjnie. Dobra polityka 
senioralna powinna docierać także (a może przede wszystkim) 
do tych, którzy potrzebują wsparcia w zwykłym, codziennym 
życiu. Zadaniem tych aktywnych jest pamiętanie i upominanie 
się o interesy całej swojej grupy, także tych uboższych, mniej 
sprawnych, mieszkających w zaniedbanych kamienicach.

Jedną z możliwości takiego działania jest analizowane bu-
dżetów miejskich z perspektywy osób starszych. W Łodzi praca 
kilku społeczników zamieniła dotychczas fasadowe konsulta-
cje budżetu w rzeczywiście partycypacyjny proces. Czekamy 
na kompletny raport, ale już teraz wiemy, że w konsultacjach 
wzięło udział pięć razy więcej mieszkańców niż rok wcześniej. 
Spora część z nich nie dotyczyła wielkich inwestycji, ale przy-
ziemnych spraw z najbliższej okolicy. Jeśli chcemy mieć spra-
wiedliwy budżety, pytajmy: jaką jego część należy przeznaczyć 
na infrastrukturę drogową i stadiony, a jaką na te elementy, 
które ułatwiłyby seniorom funkcjonowanie w mieście – na trans-
port publiczny, mieszkania komunalne i zieleń?

Tekst ukazał się pierwotnie w Dzienniku Opinii wydawanym 
przez Krytykę Polityczną. Dziękujemy za udzielenie zgody na pu-
blikację.

Zajęcia w świetlicy na temat dyskursu medialnego.

GŁOSY
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Młodzież przyszłością narodu – mawiano dawno temu, w XX 
wieku, w czasach, które coraz wyraźniej odchodzą w przeszłość.
Czas życia jednostki płynął wtedy, oczywiście, podobnie jak i te-
raz. Każdy mógł się spodziewać, że jeśli nie trafi mu się umrzeć 
młodo, to prędzej czy później zacznie się starzeć. To, co było 
prawdą w przypadku jednostek, nie dotyczyło jednak zbiorowo-
ści. W epoce wysokiego przyrostu naturalnego społeczeństwa 
stawały się coraz młodsze. Starzejące się jednostki odsuwały się 
po prostu – lub były odsuwane – na margines zbiorowego życia. 
Kształt świata – model gospodarki, budownictwo i planowanie 
miejskie, edukację czy systemy zabezpieczeń społecznych – bu-
dowano tak, aby odpowiadał potrzebom społeczeństwa, w któ-
rym było dużo młodych ludzi i trochę starszych.

U progu wielkiej zmiany

Dziś to wszystko się zmienia. Choć patrząc globalnie ludzi 
na świecie wciąż przybywa, to w wielu krajach rozwiniętych pro-
porcje młodych i starych zaczynają się zmieniać. Stały wzrost 
długości życia (o ile nowe choroby, oporne na znane dziś tera-
pie, nie zatrzymają tego trendu) i malejąca dzietność sprawiają, 
że musimy przygotowywać się już na życie w świecie innym niż 
ten, w jakim żyli nasi dziadkowie i rodzice.

„Społeczeństwo starzeje się” – alarmują uczeni i politycy. 
Czasem dodają, że oznacza to pojawienie się w społeczeństwie 
nowych konfliktów. Jak kiedyś bogactwo, tak dziś wiek ma dzie-
lić ludzkość na grupy o sprzecznych interesach. Wojna pokoleń 
zastępuje ponoć konflikty klasowe.

To starość
jest przyszłością narodu
Tekst: Adam Ostolski

„Społeczeństwo starzeje się” – alarmują uczeni i politycy. Jak kiedyś bogactwo, tak 
dziś wiek ma dzielić ludzkość na grupy o sprzecznych interesach. Wojna pokoleń za-
stępuje ponoć konflikty klasowe. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

Foto: Jakub Nowotyński
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Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? „Starzenie się spo-
łeczeństwa” brzmi groźnie, ale może okazać się ekscytującą 
przygodą.

Oto perspektywa życia jednostki – starość, która czeka każde-
go i każdą z nas – spotyka się z perspektywą zbiorowości. Ja się 
starzeję, ty się starzejesz, my się starzejemy… Doświadczenia 
starości nie można już usuwać na margines. Zaczyna zajmować 
centrum życia społecznego. Model gospodarki, budownictwo 
i planowanie miejskie, edukację i systemy zabezpieczeń spo-
łecznych musimy teraz przebudować tak, żeby tworzyły świat 
przyjazny ludziom starym i starzejącym się.

Starzy i młodzi, tu i teraz

Czy jest to jednak możliwe? Czy starzy i młodzi nie są skazani 
na zaostrzający się konflikt? To przede wszystkim kwestia domi-
nującej ideologii. Dziś uczy się nas wyobrażać sobie społeczeń-
stwo jako zbiorowisko grup interesu, bezwzględnie walczących 
„o swoje”. Nie ma w tym jednak nic naturalnego. Jak mówił 
Gandhi, „Ziemia jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich 
ludzi, nie jest jednak w stanie zaspokoić ich chciwości”.

Przeciwieństwem chciwości jest solidarność. Solidarność po-
zwala nam wspólnym wysiłkiem budować taki świat, w którym 
każdy znajdzie swoje miejsce. Dobrym przykładem jest polityka 
miejska. Planując przestrzeń tak, by osoby w starszym wieku 
czuły się w niej dobrze, budujemy miasto przyjazne dla wszyst-
kich. Choćby dlatego, że wszyscy się starzejemy: projektując 
przestrzeń pod kątem potrzeb seniorek i seniorów, przygoto-
wujemy w istocie świat dla samych siebie, bez względu na to, 
ile dziś mamy lat. Z tego punktu widzenia politykę przyjazną 
seniorom można uznać za formę zapobiegliwości, inwestowania 
we własną przyszłość.

Ale jest jeszcze inny powód. Seniorki i seniorzy są po prostu 
najbardziej wymagającymi użytkownikami miasta. Miasto przy-
jazne i dostępne dla osób w starszym wieku to miasto przyjazne 
i dostępne również dla osób o różnorodnych potrzebach, które 
w XX-wiecznym mieście nie były traktowane priorytetowo: niedo-
widzących, rodziców z wózkami, pieszych.

To samo działa również w drugą stronę. Gdyby młodzi ludzie 
częściej pracowali na etatach, a nie na umowach śmieciowych, 
ze składek wpływałoby więcej środków na ochronę zdrowia, co 
pośrednio przełożyłoby się na jakość życia osób starszych. Gdy-
by młodzi ludzie mogli bez problemu wynająć tanie mieszkanie 
komunalne, zniknąłby jeden z istotnych czynników generujących 
międzypokoleniowe napięcia – strach, że nowa miłość w życiu 
babci czy dziadka pozbawi ich wnuki drogocennego spadku.

Nowy kształt świata

Zmiana, która nas czeka, może być jednak dużo głębsza. Spo-
łeczeństwo o odwróconej proporcji starych i młodych będzie wy-
magało innego modelu gospodarki, innej kultury, nowych form 
relacji między ludźmi.

W dziedzinie ekonomii oznaczać to będzie odchodzenie 
od gospodarki opartej na ciągłym wzroście produkcji i kon-
sumpcji. Im więcej będzie wśród nas seniorów i seniorek, tym 
ważniejsze miejsce przypadać będzie ekonomii opieki. I nie cho-
dzi bynajmniej tylko o wąsko pojętą opiekę medyczną. Pomoc 
społeczna będzie musiała być bardziej zindywidualizowana, do-
stosowana do nieskończonej różnorodności potrzeb i sytuacji ży-
ciowych, zaś ci, którzy dziś traktowani są jako jej „odbiorcy” czy 

„beneficjenci” stawac się będą jej „współproducentami”. Przede 
wszystkim zaś potrzebne będą nowe formy życia społecznego, 
sprzyjające pielęgnowaniu więzi między ludźmi, a zwłaszcza – 
ponownej integracji starych i młodych.

Szeroko pojęta praca opiekuńcza pozostaje dziś w cieniu za-
jęć nastawionych na nakręcanie niepohamowanej konsumpcji. 
Uznanie jej wartości może przyczynić się do zmniejszenia presji, 
jaką ludzka cywilizacja wywiera na zasoby planety. Daje też 
nadzieję na likwidację jednej z ważniejszych przyczyn utrzymu-
jących się nierówności między płciami. To wszak lekceważenie 
pracy opiekuńczej, pracy domowej, pracy emocjonalnej leży 
u podłoża wyższego prestiżu (i większej dochodowości) „mę-
skich” zajęć.

Innym doniosłym efektem towarzyszącym starzeniu się spo-
łeczeństw będą zwiększone migracje. Nasz świat będzie się 
stawał coraz bardziej wielokulturowy. Będziemy więc potrze-
bowali więcej gościnności, otwartości na różnorodność, ale też 
umiejętności rozwiązywania konfliktów i wypracowywania reguł 
wspólnego życia bez możliwości odwołania się do jakichkolwiek 
– tradycyjnych czy nowoczesnych – „oczywistości”. To spore wy-
zwanie, ale też wielka szansa na ożywienie demokracji.

To wciąż kwestia przyszłości, mniej lub bardziej odległej. 
I wcale, na dodatek, niekoniecznej. Tak może wyglądać świat, 
jeśli ludzkość będzie starzała się z wdziękiem. Czy tak będzie? 
To już zależy od nas.

Tekst ukazał się pierwotnie w piśmie „Zielone Wiadomości”. 
Jest dostępny m. in. na stronie www.zielonewiadomosci.pl 

Adam Ostolski jest przewodniczącym 
Partii Zieloni oraz pracownikiem na-
ukowym Instytutu Socjologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego

GŁOSY

Foto: Jakub Nowotyński
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Czym jest srebrna gospodarka?

Wraz z rosnącą liczbą osób starszych w Polsce rośnie rynek 
tzw. srebrnej gospodarki, czyli swoistej meta-branży funkcjonu-
jącej w poprzek różnych sektorów gospodarki. „Silver economy” 
wytwarza bowiem produkty, usługi i wartości symboliczne, które 
mogą odpowiadać na różne potrzeby osób starszych lub przy-
gotowujących się do wejścia w tzw. trzeci wiek. Uwzględnianie 
specyficznych potrzeb seniorów nie dotyczy zapewne wszystkich 
branż, ale trudno wskazać, które z nich BEZ WĄTPIENIA NIE 
MUSZĄ BRAĆ POD UWAGĘ rynkowych potrzeb i oczekiwań 
seniorów. Sektor badań kosmicznych czy przemysł wydobyw-
czy w bezpośredni sposób nie robią tego, ale menedżerowie 
większości branż postrzegają seniorów jako użytkowników całej 
gamy dóbr i usług. Oczywiście odpłatnych.

Srebrna gospodarka, czy -  jak kto woli - gospodarka senio-
ralna to system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na 

wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspo-
kajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne. 
W wielkim skrócie oznacza to taki rynek, na którym wytwarza 
się dla seniorów dedykowane produkty, ale również angażuje 
osoby starsze na rynku pracy (o tym więcej w kolejnym nume-
rze pisma). Kto się zna na zarządzaniu czy marketingu wie, że 
rynek dzieli się na segmenty. Wie też, że seniorów długo pomi-
jano jako wyodrębniony „target” produktów innych niż usługi 
medyczne czy leki, a także, że marketerzy długo nie traktowali 
tej grupy poważnie w prowadzonych kampaniach sprzedażo-
wych produktów uniwersalnych. Uznawali bowiem, że należy się 
skupiać przede wszystkim na nabywcach bardziej zamożnych, 
którzy będąc w szczycie aktywności zawodowej i układając 
swoje życie rodzinne dokonują zakupów dla siebie, ale również 
własnych dzieci. Taki konsument wydawał dużo na każdym polu, 
a nadwyżkę przeznaczał również na wartości intelektualne, roz-

Perspektywy dla srebrnej
gospodarki w Polsce
Tekst: Przemysław Wiśniewski

Za kilkanaście lat co czwarty obywatel Polski będzie miał więcej niż 60 lat. A w po-
łowie obecnego wieku już co trzeci. Zmieni się rynek pracy i kształt rynku konsumenc-
kiego. Wzrośnie znaczenie seniorów jako nabywców produktów i usług. Rozkwitnie 
„srebrna gospodarka”.
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wój personalny lub inwestuje na rynku produktów finansowych. 
Niestety, dziś osoba młoda lub przechodząca w wiek średni, 
jest coraz częściej bezrobotna, jeśli praccuje to najprawdopodob-
niej na śmieciówce, a w dodatku spłaca pożyczkę hipoteczną, 
którą udało jej się zaciągnąć tylko dlatego, że kredyt wzięła 
wspólnie z rodzicami. 

Całościowy potencjał konsumentów ww sile wieku i możliwości 
nabywczych osłabia też demografia – ddziś rodzi się mało dzieci, 
nie rośnie liczba osób w wieku produkkcyjnym, przybywa dłużej 
żyjących seniorów z powojennego wyżu demograficznego, który 
w przyszłości zastąpią ich dzieci z osstatniego odnotowanego 
wyżu lat 80. Za kilka dekad statystyczzny Polak i statystyczna 
Polka będą dużo starsi niż obecnie - mniej będą myśleli o dzie-
ciach, których już teraz rodzi im się mmało, a więcej o swojej 
własnej pomyślności, w tym zwłaszcza oo wydłużającym się okre-
sie starości. Odpowie na to rynek dla którego byliśmy średnią 
wartością gdy przychodziło nam szybkko umrzeć. Ale jeśli nasz 
trzeci wiek trwa od lat kilkunastu do kilkudziesięciu…

Kiedy stajemy się seniorami i co się 
wówczas zmienia?

Projektodawcy ofert rynkowych dostrzzegają dziś, że nasza sta-
rość jest wieloetapowa, a więc rodzi wiiele różnych potrzeb. Na 
każdym etapie potrzebujemy odmiennnych produktów i usług. 
Każdy z nas korzysta też z ofert niszowwych dostosowanych do 
najbardziej indywidualnych preferencji. W każdym wieku używa-
my w prawdzie głównie produktów uniiwersalnych, ale wzrasta 
liczba tych, które dopasowane są do ppotrzeb wieku. Pojawiają 
się też zupełnie nowe wymagania związane np. z występowa-
niem chorób wieku podeszłego czy ummożliwiające utrzymanie 
domu bez dużego nakładu sił. Czaseem staramy się bardziej 
wybierać produkty ekonomiczne, czaseem zaś stajemy się klien-
tem wybrednym i ceniącym jakość i trrwałość produktu. Z czę-
ści produktów i usług rezygnujemy (bo na wybrane produkty 
spożywcze nie pozwala lekarz, bo nie uuczestnicząc już w rynku 
pracy nie mamy potrzeby dalszego dokkształacania, bo nie chce-
my już inwestować w produkty finansowwe lecz korzystać ze zgro-
madzonych kapitałów), a zaczynamy interesować się zupełnie 
nową ofertą, przy czym nie chodzi tylko o leki, ergonomiczne 
meble czy turnusy w sanatoriach (choć o te kwestie również). 
Wraz z postępującym wiekiem coraz częściej wybieramy też 
oferty „szyte” pod seniora, bo często cczujemy się bezpieczniej 
w gronie osób o zbliżonych do nas pottrzebach i wrażliwości – 
jesteśmy z nimi chętni spędzić turnus wwczasowy poza sezonem 
czy wybrać wizytę w kawiarni w czasiee happy hours kiedy jest 
mniejszy tłok, którego nie lubimy… 

Tak naprawdę korzystamy z produkktów „senioralnej gospo-
darki” jeszcze przed wejściem w trzeci wiek – planując kolejne 
lata naszego dojrzałego życia. Po przekkroczeniu sześćdziesiątki 
nierzadko jesteśmy aktywni zawodowo czy społecznie, ale nasze 
potrzeby zmieniają się tak jak nasze ciaało i psychika. Po siedem-
dziesiątce interesujemy się coraz częścciej produktami kompen-
sującymi różne dysfunkcje zdrowotne, ale chcemy również sty-
mulacji intelektualnej – to w późniejszycch latach wreszcie udaje 
nam się wrócić do konsumpcji dóbr kultury. Oferta rynkowa 
może nam wydłużać dobrostan fizycznyy i psychiczny – wiedząc 
to, szukamy odpowiednich propozycji. 

Rosnący rynek wzbogaca ofertę

az atrakcyjniejszą grupą konsumentów. Seniorzy stają się cor
grupa klientów w wielu branżach, rów-To najszybciej rosnąca g
Seniorzy znają różne marki i są gotowi nież technologicznych. S
znalezienie produktów i usług wysokiej zainwestować czas w z
tkim – posiadają stałe źródła dochodu. jakości. A przede wszyst
ych w Polsce zazwyczaj nie sposób na-Oczywiście, osób starszy
oziom ubóstwa w porównaniu z innymi zwać zamożnymi, ale po
st wśród kobiet i mężczyzn 60+ stosun-grupami społecznymi je
pobiera najniższe emerytury co ograni-kowo niski. Wiele osób 
do produktów zaspokajających podsta-cza ich siłę nabywczą d
 część seniorów ze średnią emeryturą wowe potrzeby, a duża
etowaniem wszystkich przepisanych im ma problem ze skomple
te grupy dysponują pewnością, że ich leków. Niemniej nawet 
na danym poziomie do końca życia (co dochody utrzymają się 
rabanki, chętnie udzielające seniorom dostrzegają banki i pa
nie zajmujące ich świadczenia w razie pożyczek i równie chętn
ewności takiej nie ma współczesny pre-opóźnień w spłatach). P

po studiach, skazani na bezpłatne staże kariat – młodzi ludzie p
wy zlecenia.i krótkoterminowe umow
ej firmy doradczej AT Kearney grupa Według amerykański
ięcej powiększy się z obecnych 800 mln osób w wieku 60 lat i w

mld w 2050 roku. Jest to ogromna siła ludzi na świecie do 2 m
rognozami w 2015 r. osoby te wydadzą nabywcza – zgodnie z p
rów. W USA ludzie powyżej 50. roku ży-ponad 15 bilionów dola
aktywów finansowych i odpowiadają za cia posiadają 80 proc. a
W Wielkiej Brytanii takich osób dojrza-połowę dochodu netto. 
ale dysponują 75% bogactwa kraju. We-łych wiekiem jest 34%, a
sce relacja emerytury do średniej płacy dług AT Kearney w Pols
krajach UE, a ludzie starsi obok stałego jest lepsza niż w wielu k
ostaci emerytury często mają zgroma-źródła utrzymania w po
mieszkania czy domy.dzone oszczędności lub 
e wynagrodzenie pracowników, którzy Według GUS, średni
wynosi 120% średniego wynagrodzenia ukończyli 55 rok życia w
h siła nabywcza spada, ale jeśli zarabia-w gospodarce. Potem ich

wciąż posiadają budżety pozwalające na li ponad przeciętnie to w
e, życie.  Seniorzy  dysponują w Polsce skromne, ale nie biedne
zczędności i co roku otrzymują 100 mld więc 60 mld złotych osz
ur, co powinno budzić zainteresowanie złotych z tytułu emerytu
ch. Senior ma stałe dochody, duże po-podmiotów komercyjnyc
arce. W dodatku robi zakupy poza go-trzeby, bywa wierny ma
ziej reklamuje nabyte produkty, których dzinami szczytu i rzadz
e przemyślał.zakup zazwyczaj dobrze
nia największe wydatki osób starszych, Branżą, która pochłan
raport Eurostatu „Consumer in Europe” jest ochrona zdrowia – r
ukrotnie więcej niż wśród osób dwudzie-wskazuje, że jest to dwu
datkach własnych konsumentów, a nie stoletnich (mowa o wyd
h z systemu ubezpieczeń społecznych). wydatkach pokrywanych
wotne” zasilały głównie konta firm far-Obecnie wydatki „zdrow
coraz większym stopniu seniorskie bu-maceutycznych, ale w 
ane (i zwiększane). Pojawiła się oferta dżety są dywersyfikowa
y, rozwinęły prywatne usługi medyczne, teleopieki i telemedycyny
ę coraz więcej żywności funkcjonalnej. na półkach pojawia się
niorami zaczęły się jednak interesować W ostatnich latach sen
enci kosmetyków (segment body care), również banki, produce
azdy poza sezonem w niższych cenach branża turystyczna (wyj

p. unijny mechanizm „Calypso” opisywa-i bez tłumów wspiera np
ny w numerze).
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Pojawiły się nowe portale internetowee skierowane do rosnącej 
grupy skomputeryzowanych seniorów, ssystemy zdalnego stero-
wania oświetleniem czy oknami. Na rynnek weszły oparte na naj-
nowszych technologiach przyrządy popprawiające słuch i węch. 
Podłogi antypoślizgowe czy poręcze wspomagające poruszanie 
się bez problemu można kupić w markketach budowalnych. Na 
potrzeby osób starszych coraz częściej zwracają też uwagę sa-
morządy instalujące z myślą o nich winndy, wygodne schody czy 
ergonomiczne siedziska w poczekalniach czy autobusach. Coraz 
więcej jest też ofert uniwersalnych, kttóre za swoisty wzorzec 
konsumenta obierają nie osoby młode, lecz właśnie starsze. 
Krzesło wygodne dla osiemdziesięciolaatka raczej bowiem nie 
będzie niewygodne dla użytkownika w kkwiecie wieku… 

Projektowanie uniwersalne czy międzzypokoleniowe, odpowia-
dające wymogom seniorów, przenika również myślenie o prze-
strzeni publicznej, którą seniorzy w najjlepszy sposób są w sta-
nie diagnozować (na niski chodnik wejdzzie bez problemu senior, 
ale również rodzic z dzieckiem w wózkku, niepełnosprawny po-
ruszający się o kuli, ale i każda inna osooba). Myślenie takie jest 
też obecne w nowych branżach. Weźmmy na przykład systemy 
pozwalające na sterowanie różnymi urrządzeniami i funkcjami 
domu, np. uruchamianie programu prannia, gdy dostawca prądu 
„włącza” nocną taryfę, dostosowująca moc grzejników do re-
alnej temperatury czy wygaszająca światła, których zapomnie-
liśmy wyłączyć, dzięki aplikacji w komórce. Są to rozwiązania 
przyjazne seniorom i proste w obsłudzee, podobnie jak systemy 
integrujące  różne usługi telekomunikaccyjne. Promuje je mocno 
m. in. Polkomtel, który już dziś oferuje kklientom wygodne pakie-
ty łączące cyfrową telewizję (Polsat Cyffrowy), telefonię cyfrową 
(Plus), internet (obie usługi), a od niedaawna sprzedaje również 
prąd i oczywiście pozwala płacić za wszzystkie usługi razem. Jest 
to rozwiązanie sprzyjające osobom starrszym, adekwatne do ich 
oczekiwań.

Publiczne, prywatne i perspektywa wzrostu

Oczywiście „srebrna gospodarka” niie ogranicza się jedynie 
do komercyjnej oferty sektora prywatneego. To cała gama usług 
wytwarzanych przez ten sektor, ale naa zamówienie i zgodnie 
z priorytetami aktora publicznego. Auutobusy niskopodłogowe 
czy wygodne przystanki są rozwiązaniaami ułatwiającymi życie 
seniorom, które upowszechniają właddze publiczne. Również 
polityka obsługi i standardy jakościowwe procedur stosowane 
w najbardziej przyjaznych urzędach maają wpływ na wyznacza-
nie swoistego wzorca kopiowanego w innnego typu instytucjach. 
Dziś senioralną gospodarkę tworzę insstytucje publiczne i pry-
watne.

Oczywiście, często niedostatecznie uregulowany rynek za 
którym nie nadąża (lub nie chce nadąążyć) państwo wytwarza 
produkty wybrakowane. Zwłaszcza ofeerta podmiotów oferują-
cych odwrócony kredyt hipoteczny czyy parabanków wprowa-
dziła tysiące osób starszych w problemmy finansowe i rodzinne. 
Nie chodzi tu wyłącznie o działania ooszustów, lecz o legalne 
funkcjonowanie zarejestrowanych poodmiotów, działających 
wbrew etyce, korzystających z niewiedzzy części osób starszych 
na temat zmieniającego się prawa konsumenckiego czy innych 
przepisów. Mimo wypaczeń rynkowychh „srebrna gospodarka” 
będzie się w kolejnych latach rozwijać, zwłaszcza w obszarach 
związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Najpewniej 
jednak wartość tego rynku z czasem nieeco spadnie. Czemu?

naszego systemu emerytalnego i jego Powodem jest kształt 
bocie zbyt mało osób pracuje na świad-zasobność. Przez bezrob
rytów, a finansowej dziury systemu nie czenia dzisiejszych emer
rupa pracowników w wieku produkcyj-zdąży zasypać nowa gr
zmianami demograficznymi, ich liczba nym, bo w związku ze z
wolenie na zawieranie ogromnej liczby zmaleje. Również przyzw
robiło swoje. Dodatkowo środki zgro-umów „śmieciowych” z
w przyszłości angażowane by wesprzeć madzone w ZUS będą w
ostały w OFE, i są narażone na rynkowe emerytury osób, które zo
wów. Wszystko to składa się nie bardzo spadki wartości ich aktyw
ch emerytów. Osoba dziś trzydziestolet-zły obraz życia przyszłyc
będzie nieprzerwanie pracowała przez nia, która po studiach b
niemal niemożliwe, zdarzyć się mogą ponad 40 lat (co jest 
robocia, wypadki losowe wyłączające okresy czasowego bezr
, okresy opieki nad dziećmi czy dorosły-z aktywności zawodowej
i przez CAŁY ten okres będzie zarabiała mi niepełnosprawnymi) i
ej (nieosiągalną dla większości młodych powyżej średniej krajowe
cały okres zatrudnienia) uzyska emery-ludzi, zwłaszcza przez c
ostatniego wynagrodzenia. Oznacza to turę w wysokości 1/3 o
yższym niż 1000 złotych, podczas gdy wypłaty rzędu nieco wy
e i długo pracujące osoby mogą otrzy-dziś dobrze zarabiające
oro wyższe niż 2000 zł. Znacznie wzro-mywać świadczenia spo
ających emerytury najniższe, przy czym śnie liczba osób posiada
igdy nawet nie wypracuje kapitału wy-ogromna część z nich n
ty świadczenia, a różnicę do wysokości starczającego do wypłat
emerytalnego będzie musiało wypłacać najniższego uposażenia 
, że seniorzy kończący pracę w połowie im Państwo. Oznacza to
osoby z wyżu demograficznego lat 80., obecnego wieku (a więc 
ia w dorosłe życie nastąpił w okresie których okres wkroczen
w sytuacji problemów ekonomicznych późnej transformacji i 
ym) będą biedniejsi niż seniorzy dzisiej-o charakterze systemowy
w PRL czy nawet borykający się z bezro-si, niewiele zarabiający w
czywiście przyszłość nie musi wyglądać bociem w latach 90. Oc
ś to raczej seniorzy wspomagają swoje tak dramatycznie – dziś
złości wysoka produktywność na rynku dzieci i wnuki, w przysz
zą liczbą osób w wieku produkcyjnym pracy zasilanym mniejsz

kszą zdolność osób czynnych zawodowo może spowodować więk
ych członków własnych rodzin.do wspierania najstarszy
y pewności, że Polska połowy wieku bę-Póki jednak nie mamy
y zakładać potrzebę  mądrej interwencji dzie tak zasobna, musimy
dzie to przyszli seniorzy będą albo pra-państwa. Jeśli jej nie będ
eka ich życie na granicy socjalnego mi-cować do śmierci lub cz
odziców. Sektor „silver economy” będzie nimum, gorsze niż ich ro
na niskim poziomie, pobierając z rynku wówczas funkcjonował n
kie marże od niedrogich produktów, co konsumenckiego niewiel
ń publicznych sektora opieki medycznej uzależni go od zamówie
ero za więcej niż 20 lat. Kolejne dekady i społecznej. Ale to dopie
Sygnalizują to już pierwsze nieśmiałe będą czasem rozkwitu. 
e mogą doprowadzić do rozwinięcia ko-inicjatywy rządowe, któr
i wsparcia (WIGORy, czek opiekuńczy). mercyjnej oferty opieki 
również środki unijne z których będzie Za chwilę pojawią się r
najbliższe 5-6 lat, zarówno projektując można korzystać przez 
ne w samorządach czy rozwijając pry-rozwiązania prosenioral
Pojawią się lub rozwiną nowe branże, watne przedsięwzięcia. 
na potrzeby dzisiejszych seniorów oraz które lepiej odpowiedzą 
iek emerytalny w kolejnych latach. I to osób wchodzących w wi
lemów z funkcjonowaniem służby zdro-pomimo wszelkich prob
h polityk szczegółowych.wia czy deficytów innych
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Jakie mają być wiaty przystankowe? Jakie wymogi powinny 
spełniać by dobrze służyć mieszkańcom? Dyskusja na ten te-
mat rozgorzała na nowo w Warszawie, gdy po blisko 8 latach 
pertraktacji, przetargów a nawet spraw sądowych, ogłoszono 
wreszcie wyniki konkursu na nowe konstrukcje. Zostanie ich 
w stolicy zamontowanych aż 1580.

Niestety, projektanci, wzięli pod uwagę wiele parametrów 
dotyczących materiałów, wyglądu, nowoczesności, powierzchni 
reklamowej itp., ale niewiele użytkowych. Twórcy najwyraźniej 
nie umieli odnaleźć się w sytuacji osób systematycznie, a nie 
incydentalnie, korzystających z komunikacji miejskiej. Zwłaszcza 
takich, które ze względu na wiek, stan zdrowia, czy obciążenie 
bagażami, muszą raczej siedzieć niż stać

Świetne nośniki reklam, taka sobie 
funkcjonalność

W stolicy przewiduje się instalowanie trzech rodzajów no-
wych wiat: tzw. seryjne (staną na przystankach peryferyjnych), 
konkursowe (zdjęcie powyżej) i konserwatorskiej (fotografia na 
dole następnej strony). 1580 nowych wiat powstanie wspólnymi 

siłami urzędu miasta oraz firmy AMS, która zajmuje się reklamą 
zewnętrzną. Czy partnerstwo publiczno-prywatne będzie, w tym 
wypadku, bardziej korzystne dla biznesu czy mieszkańców? Oba-
wiamy się, że zadowoleni będą głównie reklamodawcy.

Pierwszą konstrukcję z nowej serii wiat ustawiono w końcu 
października 2014 r. przy rondzie Daszyńskiego. Jest to wiata 
„konkursowa”. Nagrodzony projekt spełnił być może wymogi 
nowoczesności, ale nie funkcjonalności. Co nie gra we wiatach 
tego typu?

Ławka jest za krótka, mogą na niej usiąść wygodnie najwyżej •
cztery osoby. Nie ma oparcia ułatwiającego starszej osobie 
siadanie i wstawanie.
Wiata jest długa i nie stanowi dobrej osłony przed nieko-•
rzystnymi zjawiskami pogodowymi. Latem zabezpieczy przed 
deszczem, ale zimą hula po nich wiatr i śnieg.
Wiaty są niewidoczne z powodu szarosrebrnego koloru. Po •
zmroku, jeśli nie są oświetlone, a przeważnie nie są, można 
ich nie zauważyć. Warszawiak jakoś sobie poradzi, przyjezd-
ny może uznać, że przystanki są wyłączone z ruchu.

Przystanek 
przystankowi nierówny

Jedna z pośród 1580 nowych warszawskich wiat przystankowych. Dobry nośnik reklamy i miejsce siedzące dla dwóch osób...

Tekst i zdjęcia: Hanna Bagińska

Jak projektować infrastrukturę komunikacyjną przyjazną osobom w każdym wieku, 
w tym seniorom? Zaczynamy od przystanków.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
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Niestety, wady mają również inne rodzaje wiat:

Wiata konkursowa ma długą ławkę, ale jest ona zaokrąglona •
do góry i wąska. Nie można na niej swobodnie usiąść. By za-
chować stabilność, osoba oczekująca na tramwaj lub autobus 
musi mocno angażować nogi.
Najczęściej spotykane wiaty seryjne pięknie prezentują rekla-•
my, ale miejsce siedzące znajdą w ich obrębie zaledwie dwie 
osoby. 
Oba typy wiat są szerokie, ale wąskie. Mają dach i boczne •
skrzydła, ale nie oferują najmniejszej ochrony przed nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wariantów nie brakuje, a w każdym coś nie gra. Jak więc 
powinna wyglądać wiata przyjazna osobie starszej?

Wymieniłam kilka podstawowych typów wiat i opisałam ich 
niektóre niedoskonałości. Każdy z czytelników widział zapewne 
wiaty, w których ławki umocowano zbyt nisko nad ziemią lub 
takie, które w ogóle nie mają miejsc siedzących. Jaka winna być 
idealna wiata przyjazna wszystkim, w tym seniorom?

Przede wszystkim musi chronić przed wiatrem, opadami desz-
czu i śniegu, czyli dach nie powinien być spadzisty w kierunku 
przodu wiaty (rzadko się to zdarza), a ścianki boczne muszą być 
głębokie - minimum 1,5 metra. Taka wiata będzie pojemna. 

Dobrze również by:

Miała miejsce siedzące dla sześciu - ośmiu osób, a więc mie-•
rzyła minimalnie 3,5 metra.
Zamiast oparcia były zainstalowane listwy, dzięki czemu oso-•
ba mniej sprawna z łatwością znajdzie kilka punktów, których 
będzie się mogła chwycić by usiąść.
Ławka nie powinna przebiegać na długości całej wiaty. Musi •
być miejsce na powieszenie rozkładu kursowania pojazdów 
bez konieczności pochylania się nad głowami innych oczeku-
jących osób, a także na postawienie wózka inwalidzkiego czy 
wózka z dzieckiem.
Ścianka boczna od strony wjazdu autobusu lub tramwaju •
była bez reklam i naklejek, które ograniczają widoczności 
siedzącym
Wszystkie miejskie wiaty były w jednym jaskrawym kolorze, •
a tablice z nazwami przystanków duże, widoczne z okien po-
jazdu.

Więcej, nam pasażerom, do szczęścia nie potrzeba.

Tak będą wyglądać wiaty seryjne. Ze wszystkich nowych konstrukcji 
wydają się najbardziej funkcjonalne. Czemu trafią tylko na mniej 
uczęszczane przystanki? 

Wiata konserwatorska. Długa ława, brak osłony. Największą jej 
funkcjonalność to dobra ekspozycja reklam.

Tak bywa dziś. Wiata przed Dworcem Centralnym - luksusowe sie-
dziska dla 3 osób.

Wiata Adpolu. Dużo miejsca, dobrze chroni przed kaprysami pogo-
dy. Najpewniej zastąpią je nowe rozwiązania.
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RAMY STRATEGICZNE / DZIAŁANIA SYSTEMOWE

Pakiet senioralny. Co się w nim kryje?
Pod koniec 2013 roku rząd przyjął tzw. pakiet senioralny, czyli 

zbiór strategii i programów mających stanowić zręby polityki 
senioralnej na najbliższe lata. Na pakiet ten złożyły się: 

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata •
2014-2020,
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-•
szych na lata 2014-2020,
Program Solidarność Pokoleń., czyli działania dla zwiększenia •
aktywności zawodowej osób 50+

Dziś jest oczywiście za wcześnie, by dokonać podsuwania 
realizacji pakietu, ale warto przyjrzeć się temu, co zawierają 
poszczególne jego elementy. 

Założenia polityki senioralnej na lata 
2014-2020

Najbardziej długofalowym, ale jednocześnie najsłabiej prze-
kładającym się na konkretne działania elementem pakietu są 

Tekst: Rafał Bakalarczyk, Paweł Dombrowski
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WARTO WIEDZIEĆ

2014-2020 przygotowane Założenia polityki senioralnej na lata 2
o przy Departamencie Po-przez opiniodawczo-konsultacyjne ciało
Polityki Senioralnej. Doku-lityki Senioralnej, jakim jest Rada ds. P
e zawiera diagnozę, okre-ment nie ma wiążącego charakteru, ale
orów zmian i zarysowuje śla kierunki pożądanych w oczach aut
ch lat. Jak czytamy w do-działania do podjęcia w ciągu kolejnyc
Polsce będzie wspieranie kumencie, celem polityki senioralnej w 
starzenia się w zdrowiu i zapewnienie możliwości aktywnego 

ym ciągu samodzielnego, oraz możliwości prowadzenia w dalszy
cia, nawet przy pewnych niezależnego i satysfakcjonującego życ
za tymi słowami kryje?ograniczeniach funkcjonalnych. Co się 

ożeń odnosi do kondycji Pierwsza, dość obszerna część zało
trzeb opiekuńczych osób i profilaktyki zdrowotnej oraz do  pot
ę, tym bardziej że proble-starszych. Warto na to zwrócić uwagę
umentach strategicznych matyka zdrowotno-opiekuńcza w doku
m szeregu – jako uzupeł-pojawiała się dotąd niejako w drugim
czasem wyeksponowanie nienie działań aktywizacyjnych. Tymc
modzielnością wydaje się barier związanych ze zdrowiem i sam
ziom sprawności, nawyki mieć uzasadnienie, gdyż właśnie poz
odowiskowe w tym zakre-zdrowotne i deficyty instytucjonalno-śro
ystania z różnych działań sie często ograniczają potencjał korzy
łecznej, obywatelskiej czy w zakresie aktywności zawodowej, społ

kulturalnej osób starszych.
głównym polityki senioral-Jak czytamy w dokumencie, celem g
ość jest tworzenie warun-nej w obszarze zdrowie i samodzielno
a dobrego stanu zdrowia ków dla jak najdłuższego utrzymywania
riorytety:i autonomii. Służą temu następujące p
które pozwolą na rozwój Stworzenie systemowych rozwiązań, 
poprzez: rozwój geriatrii usług medycznych dla osób starszych 

skonalenie zawodowe ka-jako specjalizacji; przygotowanie i dos
ej i kompleksowej opieki dry medycznej w kierunku całościowe
oraz wspieranie i rozwój zdrowotnej nad starszym pacjentem o
. poradni i opieki geriatrycznej w Polsce
drowotna poprzez: przy-Promocja zdrowia i profilaktyka zd
ci pod względem wiedzy gotowanie do okresu własnej starośc
znych podczas procesów na temat zmian fizycznych i psychicz
zachowań; promocja wła-starzenia i konsekwencji określonych z
psychicznego, aktywności ściwego stylu życia w sferze zdrowia p
dżywianiaintelektualnej, aktywności fizycznej i od
czych dostosowanych do Rozwój usług społecznych i opiekuń
pewnienie odpowiedniej potrzeb osób starszych poprzez: za
samodzielności poprzez opieki nad osobami o ograniczonej 
nie i wdrożenie systemu rozwój usług opiekuńczych; opracowa

cyjnych technologii w uła-teleopieki oraz wykorzystanie innowacy
arszych, a także stworze-twieniu organizacji opieki dla osób sta
nieformalnych.nie systemów wsparcia dla opiekunów 

entu o osobach starszych Zgodnie z ogólnym duchem dokume
żnicowanych aktywności, mówi się także jako o podmiotach zró
e usług umożliwiających a także prezentuje się je w kontekści
w tej strategii celów jest te aktywności. Jednym z rozwiniętych 
prowadzenia aktywności podnoszenie i przedłużenie możliwości 
częścią pakietu senioral-zawodowej, co współgra ściśle z inną 

eń. nego – programem Solidarność Pokole
ej mowa jest również W Założeniach polityki senioraln
ci osób starszych, na co o wspieraniu różnych form aktywnośc
ej dla osób starszych; roz-ma się złożyć: rozwój oferty edukacyjne
ej osób starszych, w tym wój i wspieranie aktywności społeczne
olontariatu; zwiększenie zaangażowania obywatelskiego i w

e zarówno jako jej odbior-uczestnictwa osób starszych w kulturze
rty edukacyjnej dla osób ców, jak i jej twórców. Rozwojowi ofer

starszych ma służyć realizacja takich celów jak: upowszechnie-
nie edukacji prozdrowotnej, edukacji obywatelskiej i edukacji 
w zakresie nowych technologii, a także wspieranie rozwoju sys-
temowych rozwiązań dla organizacji różnych form uczenia się 
osób starszych, w tym ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
W końcowych rozdziałach dokumentu mowa jest też o potrze-
bie rozwoju srebrnej gospodarki oraz budowania solidarności 
międzypokoleniowej.

W dokumencie wyraźnie brakuje natomiast odwołania do 
materialnych warunków życia seniorów i działań, które miałyby 
zwiększać bezpieczeństwo tych osób także w wymiarze socjal-
nym. Być może wynika to z faktu, że zagadnieniom tym formal-
nie poświęcone miały być prace nad inną strategią (wskazaną 
w Polityce Senioralnej – Krajowym Programie Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu do 2020 roku). I tam jednak, choć na 
poziomie diagnozy jest mowa o sytuacji materialnej, również 
brakuje wskazania kierunkowych interwencji na rzecz bezpie-
czeństwa socjalnego osób starszych.

W dokumencie brak harmonogramu realizacji propono-
wanych działań, wskazania podmiotów odpowiedzialnych za 
wykonanie i monitorowania działań wytyczonych wedle celów 
i priorytetów, brak przyporządkowania spodziewanych rezulta-
tów, a także źródeł finansowania. Wszystkie te braki sprawiają, 
że dokument trudno traktować jako strategię, a co najwyżej 
założenia do niej. 

Rządowy Program na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych

Drugim elementem pakietu senioralnego – komplementar-
nym wobec omówionego wyżej komponentu systemowego – jest 
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020 (RP ASOS), ze względu na charakter 
określany jako komponent konkursowy. Zgodnie z założeniami 
programu ujęta w tytule aktywność społeczna seniorów skut-
kować ma wzrostem jakości i poziomu ich życia. Celem ASO-
S(a) jest zaś rozdystrybuowanie środków finansowych pomiędzy 
organizacje pozarządowe działające na rzecz edukacji osób 
starszych, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej i partycy-
pacji społeczną seniorów, a także świadczące sługi społeczne 
dla osób starszych.  

Program ASOS podzielony został na cztery priorytety, w ra-
mach których organizacje pozarządowe (również w partner-
stwie z samorządami) mogą pozyskiwać środki na rozmaite 
działania, zarówno o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 
jak i aktywizujących do aktywności publicznej. Roczny budżet 
programu ASOS to 40 milionów złotych. 

Na wysoką notę zasługuje koncepcja zogniskowania dzia-
łań na rzecz aktywizacji społecznej seniorów, wśród których 
są również niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności 
ruchowej, wokół inicjatyw lokalnych wykorzystujących istniejącą 
infrastrukturę społeczną. Cenne samo w sobie jest także przesu-
nięcie akcentu z tzw. biernej aktywności seniorów, tj. z usług słu-
żących zaspokojeniu potrzeb osób starszych, na tzw. aktywność 
czynną, skierowaną na zewnątrz i służącą realizacji szerszych 
celów społecznych. 

W tym kontekście warto też podkreślić, że konkursowy cha-
rakter programu ASOS zdaje się skutecznym rozwiązaniem 
problemu związanego z adresowaniem oferty samorządowych 
placówek edukacyjno-kulturalnych do ogółu obywateli, co może 

90



91

NR 1/2015

czynić taką ofertę albo nieatrakcyjną z perspektywy osób star-
szych, albo atrakcyjną, lecz nieosiągalną z uwagi na duże zapo-
trzebowanie lokalne na nią.

Solidarność Pokoleń

Trzeci segment pakietu senioralnego to program Solidarność 
Pokoleń. Jego istotą jest podnoszenie wskaźnika aktywności za-
wodowej osób w wieku od 55 do 64 lat do poziomu co najmniej 
50 proc., co ma nastąpić do roku 2020. Głównym adresatem 
programu, a także jego najważniejszym beneficjentem, są oso-
by powyżej 50. roku życia. Poszczególne działania kierowane 
są jednak również do innych grup – do pracowników starszych 
(60+), lecz i młodszych (45+), a więc tych, którzy w wiek przed-
emerytalny wchodzić będą za kilkanaście lat, a ponadto m. in. 
do przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji poza-
rządowych, instytucji rynku pracy i jednostek samorządu tery-
torialnego. 

Problem niskiej aktywności zawodowej osób w wieku 55-64 
lat ma więc być rozwiązywany na kilku poziomach – od szczebla 
rządowego, przez władze regionalne i lokalne, po pracodawców 
i samych pracowników. Tym ostatnim zaś program ma pomóc 
dostosowywać kompetencje zawodowe do potrzeb rynku pracy, 
ale też w ogóle inspirować do działań na rzecz wydłużenia swej 
aktywności zawodowej. Program podzielono na 6 celów, w ob-
rębie których wyróżniono szereg priorytetów. Są wśród nich m. 
in: 

Dostosowywanie kompetencji do wymagań rynku pracy oraz •
podnoszenie kwalifikacji osób po 45. roku życia – obejmuje m. 
in. poprawę jakości oferty edukacyjnej adresowanej do tych 
osób i wdrażanie rozwiązań zachęcających pracodawców do 
rozwoju kompetencji pracowników z tej grupy wiekowej.
Rozwój kultury organizacji i środowiska pracy bardziej przyja-•
znych pracownikom po 50. roku życia – opiera się m. in. na 
rozwoju systemów planowania kariery zawodowej; na wdra-
żaniu systemowych rozwiązań zachęcających pracodawców 
do zatrudniania osób dojrzałych wiekiem; przeciwdziałaniu 
dyskryminacji ze względu na wiek w firmach i instytucjach.
Zwiększenie skuteczności i efektywności działań promujących •
zatrudnienie i aktywność zawodową – wiąże się m. in. z upo-
wszechnianiem w instytucjach rynku pracy instrumentów ak-
tywizacji zawodowej osób po 50. roku życia, rozwojem przed-
siębiorczości (w tym: przedsiębiorczości społecznej) tych osób, 
a także z tworzeniem systemowych zachęt do pozostawania 
osób w wieku 50+ na rynku pracy. 
Tworzenie i rozwijanie stałych form współpracy - rządu, sa-•
morządów regionalnych, organizacji pracodawców, związ-
ków zawodowych, reprezentacji organizacji pozarządowych, 
reprezentacji podmiotów ekonomii społecznej, środowisk na-
ukowych i mediów na rzecz upowszechniania zatrudnienia 
osób w wieku 50+.

Niewątpliwym walorem programu Solidarność Pokoleń jest 
sama idea zintensyfikowanych i wielotorowych działań na rzecz 
podniesienia wskaźnika aktywizacji zawodowej w wieku 50+. 
Z jednej strony w tej kwestii pozostaje wiele do zrobienia, z dru-
giej – w związku zarówno ze zmianami demograficznymi, jak 
i z rosnącymi wymaganiami rynku pracy – działania na rzecz 

poprawy sytuacji zawodoowej pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolat-
ków są niezwykle potrzebbne.

Trafnym rozwiązaniemm jest także wyraźnie akcentowana 
w programie (ale też leżąąca u jego podstaw) współpraca szere-
gu zróżnicowanych podmmiotów – władz centralnych i samorzą-
dowych, organizacji pozaarządowych, przedstawicieli pracodaw-
ców i samych pracownikóów. 

Program Solidarność Pookoleń spotkał się z krytyką ze względu 
na szeroki zakres działań. Z najsilniejszą krytyką spotkał się  cel 
6. projektu. Mowa tam o stopniowym ograniczaniu korzystania 
z transferów społecznychh przez osoby w wieku przedemerytal-
nym. Środowiska związkóów zawodowych z oburzeniem przyjęły 
obecne w dokumencie zzałożenie, jakoby większa dostępność 
świadczeń społecznych wwpływa na niższy współczynnik aktyw-
ności zawodowej w wiekku 50+. Korzystanie ze świadczeń spo-
łecznych jest w Polsce traaktowane przez ich beneficjentów jako 
ostateczność wynikająca z realiów rynku pracy – podkreślali 
przedstawiciele NSZZ „Soolidarność”.

Co oprócz pakietu?

Warto odnotować, że oobok pakietu senioralnego rząd Donal-
da Tuska wypracował kilka innych rozwiązań istotnych z perspek-
tywy osób starszych. Nalleży do nich m. in. nowelizacja ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS, która istniejący mechanizm wa-
loryzacji proporcjonalnej powiązała z jednorazową waloryzacją 
kwotową. Rozwiązanie too ma skutkować wzrostem wymiaru nie 
tylko samych rent i emeryytur, lecz także podstawy ich wymiaru, 
kluczowej dla ustalenia wwysokości innych świadczeń. W świetle 
danych rządu zyska na ttym 92 proc. emerytów. Z myślą o se-
niorach powstała także ustawa o odwróconym kredycie hipo-
tecznym. Istotą tych przepisów jest umożliwienie odmrożenia 
kapitału zakumulowaneggo w nieruchomości bez utraty prawa 
własności, co – na ogół na niekorzystnych warunkach finanso-
wych – ma miejsce w przzypadku umowy dożywocia.  

Do planów rządu Doonalda Tuska w kwestii służby zdro-
wia należały też: prograam specjalizacji lekarzy rezydentów, 
mający na celu skrócenie kolejek do gabinetów, a także po-
wołanie Instytutu Geriatrii – centrum opieki medycznej nad 
osobami starszymi, którego zadaniem byłoby na równi lecze-
nie seniorów oraz kształłcenie geriatrów i innych lekarzy mo-
gących zajmować się seniorami. Obietnice swojego poprzed-
nika podtrzymuje Ewa KKopacz, która w exposé podkreślała: 
Jestem dumna, że w polskiej tradycji troska o ludzi starszych, 
ich zdrowie i bezpieczeeństwo zajmuje tak ważne miejsce. 
Premier Kopacz powtórrzyła także wcześniejsze zapowiedzi 
dotyczące tworzenia w PPolsce dziennych domów opieki, wzo-
rowanych na rozwiązanniach zachodnich. W ośrodkach tych 
osoby starsze znalazłybyy m. in. opiekę medyczną oraz atrak-
cyjne propozycje spędzania wolnego czasu. Koszty pobytu 
w dziennym domu opiekki byłby dzielony po równo między bu-
dżet państwa, samorządd terytorialny oraz samych seniorów 
i ich rodziny. Ideę rozwooju wsparcia środowiskowego wyraża 
projekt Programu domów Vigor, mających łączyć funkcje 
uniwersytetów trzeciegoo wieku, klubów seniora, biblioteki 
i gabinetu rehabilitacyjnego. Rząd do 2020 roku zamierza 
przeznaczyć na ten cel 3360 mln zł. 
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Jak zmierzyć godną starość

Do przyjętych wskaźników należą: oczekiwana liczba lat ży-
cia w zdrowiu, starzenie się w zdrowiu psychicznym, ubóstwo 
starszych kobiet i mężczyzn, odsetek samobójstw, polityczna 
reprezentacja (istnienie osobnych ciał konsultacyjnych, odsetek 
osób starszych w parlamencie i obecność kwestii związanych ze 
starzeniem się w konstytucji), jakość życia starszych migrantek 
i migrantów, poziom solidarności międzypokoleniowej.

Wskaźniki te pozwalają nie tylko porównywać poszczególne kra-
je, ale także rozpoznać pewne prawidłowości systemowe, związane 
z samą architekturą wydatków publicznych czy systemem podatko-
wym, a więc różnymi modelami kapitalizmu. Na przykład w krajach 
takich jak Holandia, Szwecja czy Dania dostrzegalna jest wyraźnie 
korelacja między liczbą lat, które seniorzy spędzają w zdrowiu (szczę-
śliwie wskaźnik ten w większości badanych państw Unii Europejskiej 
rośnie) a ilością środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wskaźniki biedy wśród osób 
starszych są dosyć wysokie w krajachwychodzących z dłuższej 
recesji, a więc w stawianej niegdyś przez Donalda Tuska za 
wzór Irlandii, ale również Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. We-
dług raportu niższa intensywność tego problemu w krajach ta-
kich jak Holandia, Luksemburg, Francja, Austria i państwa skan-
dynawskie wiąże się z istnieniem stabilnego systemu transferów 
socjalnych, a zwłaszcza przyzwoitych emerytur, zaś gorsze wy-
niki innych krajów z liberalizacją gospodarczą, podmywającą 
podstawy finansowe pomocy publicznej.

Dobre praktyki

Mocną stroną opracowania są przykłady dobrych praktyk 
z krajów całej Europy, w tym zwłaszcza państw zachodnich, któ-
re „zestarzały się” już kilka dekad temu. Warto wspomnieć cho-
ciażby o działaniach na rzecz integracji instytucji zdrowotnych 
i pomocy społecznej w formie kompleksowych centrów opieki 
(Dania) czy samorządowe programy mające na celu zmiany 
w przestrzeni publicznej, zapobiegające groźnym dla zdrowia 
upadkom (Szwecja).

Godne uwagi są także innowacyjne projekty transportowe, 
takie jak francuski Cyclo-pousse. Mieszkający w Lyonie seniorki 
i seniorzy mogą zamówić sobie rikszę, która przewiezie ich na 
przykład do kawiarni czy do urzędu. W ten prosty sposób jedno-
cześnie poprawia się jakość życia osób starszych i tworzone są 
miejsca pracy, często dla młodych ludzi.

Z kolei Niemczech ruszają programy, które solidarność między-
pokoleniową promują jeszcze ściślej. W tym celu wybudowano 
450 „domów międzygeneracyjnych”, w których osoby młodsze 
i starsze mieszkają obok siebie, wymieniając się pomocą, do-
świadczeniami i nierzadko odmiennymi perspektywami na świat.

Działania podnoszące jakość życia osób starszych niekoniecz-
nie wymagają wielkich funduszy, często wystarczy dobra wola 
publicznych instytucji bądź organizacji społecznych. Na przy-
kład w Irlandii działają specjalne, bezpłatne linie telefoniczne, 
prowadzone przez osoby starsze, do których osoby w ich wieku 
mogą zadzwonić, kiedy potrzebują psychicznego wsparcia.

Solidarność międzypokoleniowa w Polsce?

Każdy z tych pomysłów można by zrealizować i w Polsce. Tym 
bardziej, że nie ominą nas europejskie wyzwania. Prognozy doty-
czące wysokości przyszłych emerytur już dziś pokazują, że stosun-
kowo niskie w skali Europy wskaźniki ubóstwa polskich seniorów 
i seniorek mogą niestety zacząć rosnąć. Starzenie się europejskich 
społeczeństw będzie sprawdzianem nie tylko dla narodowych poli-
tyk społecznych, ale też dla jakości demokracji. Reprezentacja osób 
po 60. roku życia nie wszędzie odzwierciedla ich odsetek w społe-
czeństwie. Zamiast więc „odbierać babci dowód”, najwyższa pora 
rozpocząć działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych 
oraz tworzenia warunków pod ich aktywność społeczną.

Artykuł pochodzi z magazynu „Zielone Wiadomości”, którego autor 
jest publicystą. Dziękujemy redakcji za zgodę na przedruk.

Jakie pomysły na godną starość?
Tekst: Bartłomiej Kozek

Riksze na zamówienie, domy międzygeneracyjne, społeczny telefon zaufania… te 
i inne pomysły na problemy „trzeciego wieku” przybliża raport Europejskiej Sieci Zie-
lonych Seniorów. Ta grupa starszych polityczek i polityków związanych z zielonymi ru-
chami społecznymi i partiami politycznymi już w 2010 roku przygotowała publikację 
AnotherAgeing for Europe! proponując wskaźniki nieuwzględniane w innych pomia-
rach dotyczących jakości życia osób starszych, w tym zwłaszcza aspekt aktywności 
politycznej seniorów czy poziomu solidarności międzypokoleniowej. 

WARTO WIEDZIEĆ

Próba senioralnego chóru przed występem na Dniu Seniora 
w Parku Saskim w Warszawie.
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Nimfa Calypso a Unia Europejska

Od jej imienia wywodzi się powstały z inicjatywy Komisji Eu-
ropejskiej i realizowany od jesieni 2009 roku program Calyp-
so, którego głównym celem jest stworzenie gorzej sytuowanym 
obywatelom europejskim, w tym emerytom i rencistom, szansy 
na odkrycie nieznanych im zakątków Europy, a także stymulo-
wanie rozwoju gospodarczego w obszarze turystyki. Program 
nie jest spektakularny, a kryzys ekonomiczny wpłynął na zmniej-
szenie ich skali, niemniej warto się przyjrzeć założeniom pro-
gramu. Bierze w nim udział 21 unijnych państw, w tym Polska, 
a w ramach programu są realizowane działania różnego typu.

W 2009 roku Portugalia, Polska i Hiszpania przystąpiły 
do działania European Senior Travellers (EST) (ang. Europejscy 
Seniorzy Podróżnicy), współfinansowanego przez Komisję Euro-
pejską. Głównym jego celem było wypracowanie modelu umoż-
liwiającego wymianę turystyczną pomiędzy Portugalią, Polską 
i Hiszpanią w czasie niskiego sezonu turystycznego, który to 
model mógłby być przenoszony do innych krajów Unii Euro-
pejskiej. Program, skierowany do osób, które ukończyły 55 lat, 
obejmował dopłaty do urlopów wykupionych w krajowych biu-
rach podróżny w terminach od maja od października do maja, 
a więc poza sezonem.

Zgodnie z informacją podaną na stronie www.urloplany.
pl pierwsza edycja programu trwała od października 2009 
do kwietnia 2010 roku. Seniorzy spędzali urlopy w Hiszpanii, 
na Majorce, Minorce i Ibizie. Z oferty Hiszpanów skorzystało 
45 tysięcy Europejczyków, w tym siedem tysięcy osób z Polski. 
Rząd tego kraju wydał na wsparcie projektu 5 milionów 300 
tysięcy euro. Dochody, które z tego powodu wróciły do budżetu 
to blisko 7 milionów euro. Oznacza to, że jedno euro wydane 
na program przyniosło 1,32 euro przychodu do tamtejszego 
budżetu.

Głównym celem kolejnego projektu, OFF2013 – realizowane-
go w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 listopada 2013 – było 
ułatwienie pozasezonowej wymiany turystycznej seniorów i ro-

dzin borykających się z problemami (m.in. natury finansowej) 
między Węgrami a Polską.

Partnerzy projektu, podobnie jak w pierwszym etapie projek-
tu EST, pracowali m.in. nad określeniem potrzeb i możliwości 
węgierskich oraz polskich seniorów oraz nad zdefiniowaniem 
kryteriów, które będą gwarantowały odpowiednią jakość wy-
poczynku. Wizyty studyjne przedstawicieli branży turystycznej 
i instytucji publicznych umożliwiły zapoznanie się z usługodaw-
cami. Obecnie, po zakończeniu etapu studyjnego, osobom zain-
teresowanym projektem OFF2013 pozostaje czekać na dostoso-
wane do ich potrzeb oferty.

Równocześnie z projektem OFF2013 trwał drugi projekt, za-
tytułowany Holiday4All (ang. Wakacje dla Wszystkich) – Zrów-
noważony Model Turystyki Społecznej w Makroregionie Dunaj-
skim. Głównym celem tego serbsko-czarnogórskiego projektu 
jest pobudzenie i promocja międzynarodowej współpracy w za-
kresie rozwoju turystyki społecznej.

Krąg krajów zainteresowanych programem Calypso poszerza 
się. Informacje na temat wyjazdów dla seniorów w ramach tego 
programu można znaleźć na stronach internetowych wielu biur 
podróży. 

Promowanie wymiany międzykulturowej realizowanej za po-
mocą wyjazdów do innych krajów UE to świetny sposób, aby 
zachęcić seniorów do bezpiecznego, dostosowanego do ich po-
trzeb wypoczynku. Przyczynia się również do zwiększenia ich 
mobilności w odkrywaniu Europy i poznawaniu seniorów z in-
nych krajów, co skutkuje zwiększeniem poczucia bycia pełno-
prawnym obywatelem Europy.

Dodatkową zaletą programu jest to, iż sprawdza on narzę-
dzia rozwiązania istniejącego obecnie poważnego problemu 
sezonowości w turystyce oraz wynikającego z niej negatywnego 
wpływu na zatrudnienie. Program daje również szansę wypro-
mowania się mniej znanym europejskim ośrodkom turystycz-
nym.

Tekst: Hanna Misiewicz

Czy dobre praktyki w polityce senioralnej mogą dotyczyć… turystyki? Okazuje się, 
że tak. Calypso – nimfa, która, według mitologii greckiej przez siedem lat gościła 
na swojej wyspie umęczonego wojną Odyseusza, króla Itaki, jednego z greckich wo-
dzów, biorących udział w oblężeniu i zniszczeniu Troi.

WARTO WIEDZIEĆ
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Współpraca na rzecz 
europejskich seniorów, 
czyli czym jest AGE Platform Europe

AGE Platform Europe jest założoną w 2001 roku siecią po-
nad 160 europejskich, krajowych i regionalnych organizacji 
non-profit (pozarządowych i społecznych) działających na rzecz 
i z udziałem osób 50+. Założenie AGE (ang. wiek) poprzedziła 
dyskusja na temat potrzeby poprawienia i wzmocnienia współ-
pracy między organizacjami działającymi na rzecz seniorów 
na terenie UE.

Główne działania AGE są finansowane ze składek członkow-
skich i darowizn (ok. 20%) oraz przez Komisję Europejską. W ra-
mach AGE działają grupy ekspertów, którzy monitorują co się 
dzieje w ich krajach i przekazują ewentualne postulaty zmian, 
m.in. do odpowiednich Komisji i instytucji. AGE bierze również 
aktywny udział w wielu naukowych projektach badawczych fi-
nansowanych z Programów Ramowych UE, jest także członkiem 
innych organizacji unijnych. W organach decyzyjnych AGE or-
ganizacje osób 50+ posiadają większość głosów. Wśród orga-
nizacji członkowskich znajdują się organizacje z Polski. Polacy 
zasiadają również w kierownictwie AGE.

Celem AGE jest podniesienie świadomości milionów seniorów 
mieszkających w krajach Unii Europejskiej na temat zagadnień, 
które ich najbardziej dotyczą. AGE chce zapewnić osobom star-
szym głos w toczących się debatach poprzez aktywny udział ich 
organizacji przedstawicielskich w UE na poziomie unijnym, kra-
jowym, regionalnym i lokalnym. Dostarcza również przestrzeń 
do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk i informacje na te-
mat praw osób 50+ jako obywateli/mieszkańców UE oraz pro-
cesów kształtowania polityki UE.

Do głównych problemów na których skupia się AGE i które 
dotyczą większości krajów UE należą.:

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Osoby starsze często spotykają się z negatywnymi postawami i dys-
kryminacją ze względu na wiek, w szczególności w dostępie do opie-
ki zdrowotnej, pracy, towarów i usług, informacji i edukacji. Często 
stają się zależni od innych, co może uczynić ich bardziej podatnymi 
na nadużycia i zaniedbania oraz naruszanie ich praw. W 2013 roku 
Rada Europy sfinalizowała zalecenie w sprawie promocji praw osób 
starszych, które zostaną formalnie przyjęte na początku 2014 roku. 
Rada Praw Człowieka ONZ postanowiła wyznaczyć niezależnego eks-
perta ds. praw osób starszych. Od 2013 lat AGE może wnosić skargi 
do Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, organu Rady Europy.

Zatrudnienie i aktywne starzenie się

Ze względu na niski wskaźnik zatrudnienia starszych pracow-
ników w większości krajów UE, AGE skupia się na budowaniu 
zdolności członków do wpływania na swoje krajowe programy 
reform w zakresie ich zatrudniania.

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

AGE dąży, by wszelkie ryzyka związane z ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym ze względu na wiek, które doświadcza wielu Eu-
ropejczyków, były odpowiednio odzwierciedlone w odpowiednich 
strategiach, politykach krajowych i europejskich. AGE monitoruje 
również postęp państw członkowskich i zaangażowanie UE w za-
kresie Strategii Europa 2020 na rzecz walki z ubóstwem. W więk-
szości krajów UE osoby starsze nadal nie są bezpośrednim celem 
narodowych strategii integracji społecznej.

Zdrowie

Główne cele to: promocja zdrowia i profilaktyka chorób, 
w celu wydłużenia długości zdrowego życia i zmniejszenia ob-
ciążenia dla systemów opieki zdrowotnej, kwestia odpowiednich 
leków dla osób starszych, jak również odpowiednie ich stosowa-
nie, reforma systemu opieki zdrowotnej, w tym jakości i dostępu 
do opieki zdrowotnej, a także korzystanie z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia.

Dostępność, w tym: transport publiczny, 
bariery architektoniczne, nowe technologie

Dostępność, mobilność i nowe technologie to kluczowe ele-
menty umożliwiające osobom starszym aktywny udział w spo-
łeczeństwie, bycie zdrowszym i niezależnym. Chociaż AGE 
udało się poprawić widoczność tych zagadnień na szczeblu UE 
to jednak, mimo istniejących narzędzi do wspierania państw 
członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych, nie wszyst-
kie kraje zajęły się jeszcze tymi problemami.

Solidarność międzypokoleniowa

Zamiast skupiać się na negatywnych stronach starzenia się 
społeczeństwa, takich jak zwiększenie wydatków na emerytury 
i opiekę zdrowotną czy kurczenie się siły roboczej, jak również 
na jego wpływie na relacje między pokoleniami, należy aktual-
ną rzeczywistość demograficzną zacząć postrzegać jako szansę 
na rozwiązanie wielu obecnych wyzwań gospodarczych i społecz-
nych. W związku z tym wymagana jest korekta obecnej polityki 
ekonomicznej i społecznej. Celem kampanii prowadzonej przez 
AGE na szczeblu UE, krajowym i lokalnym jest osiągnięcie do roku 
2020 Age-friendly UE (tj. UE przyjaznego osobom starszym).

Niniejszy materiał opracowałam korzystając z informacji za-
wartej na stronie AGE http://www.age-platform.eu/en. Osoby 
nie znające języka angielskiego skorzystają z możliwości auto-
matycznego tłumaczenia.

W sieci AGE Platform Europe są również organizacje z Polski. 
Sieć jest otwarta na nowych członków.

Tekst: Hanna Misiewicz

WARTO WIEDZIEĆ
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Seniorzy w systemie wsparcia
– pomoc materialna

Istotnym obszarem niezaspokojonych potrzeb, nieraz sygnali-
zowanych przez osoby starsze jest  poczucie osamotnienia wy-
nikające z wycofania z relacji społecznych, w tym rodzinnym. Tu 
również pomoc społeczna w związku z realizacją swych usta-
wowych zadań ma pewne uprawnienia, nieraz zobowiązania, 
ale są one znacznie słabiej zarysowane niż w odniesieniu do 
pomocy materialnej i pomocy w zakresie opieki. Niniejszy tekst 
będzie odnosił się  do wsparcia o charakterze socjalnym, pod-
czas gdy w kolejnych numerach pisma zostaną pokazane formy 
wsparcia odpowiadające na potrzeby opiekuńcze i deficyty psy-
chospołeczne.

Czemu omówienie warto zacząć od wsparcia materialnego? 
Po pierwsze skłania do tego fakt, że mówimy o potrzebach 
podstawowych, których niezaspokojenie może ograniczyć czy 

wręcz uniemożliwiać realizację innych potrzeb czy tym bardziej 
pragnień. Po drugie, ta sfera problemów zdaje się być słabo 
obecna, a przynajmniej nie bezpośrednio, w  dokumentach skła-
dających się na tzw. pakiet senioralny. Chcemy przypomnieć, 
że problem trudności ekonomicznych  nie jest marginalny czy 
drugorzędny, ale w przypadku wielu starszych osób zasadniczy, 
zaś system wsparcia nie wystarczająco sprawny wobec czego 
wymaga krytycznej analizy, a następnie zmian.

Bieda o twarzy staruszki?

W ostatnich latach przywykło się sądzić, że polska bieda ma 
przede wszystkim twarz dziecka. Faktycznie, ubóstwo częściej 
dotyka rodziny wielodzietne niż emerytów, ale wraz ze spad-

Tekst: Rafał Bakalarczyk

Osoby starsze są grupą, której przedstawiciele często znajdują się w orbicie dzia-
łań  pomocy społecznej państwa.  Z jednej strony ze względu na zagrożenie brakiem 
środków do życia pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, 
z drugiej ze względu na potrzebę wsparcia w codziennych czynnościach osobistych 
w sytuacjach ograniczonej sprawności fizycznej.  To właśnie te dwa obszary – trudna 
sytuacja socjalna i potrzeby opiekuńcze – podlegają z mocy ustawy regulacjom, in-
stytucjom i działaniom w zakresie publicznej pomocy społecznej. 
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kiem liczby urodzin i wzrostem liczby seniorów, problem biedy 
osób starszych jest coraz bardziej widoczzny. Zwłaszcza kobiety 
w starszym wieku są szczególnie zagrożżone ubóstwem. Żyjąc 
dłużej niż mężczyźni, przerywając pracę zaawodową w celu opieki 
nad dzieckiem, wcześniej przechodząc naa emeryturę, borykając 
się z nierównymi płacami, kobiety wchoddzą w wiek emerytalny 
z krótszym stażem pracy i niższą pulą wyypracowanych środków 
na emeryturę,  która następnie są dzielonne przez większą liczbę 
lat, co w przeliczeniu na miesiąc daje niżższe świadczenia.  

Warto domknąć obraz ubóstwa senioróów jeszcze trzema uwa-
gami na temat jego specyfiki w tej gruppie wiekowej. Po pierw-
sze, pieniężne transfery międzypokolenioowe wewnątrz rodziny 
idą częściej od starszych do młodszych, a nie na odwrót. 1 Doty-
czy to także, a może nawet zwłaszcza śroodowisk szczególnie za-
grożonych ubóstwem i wykluczeniem spoołecznym. Przykładowo, 
badacze łódzkich enklaw biedy wskazują,, że nieraz z emerytury 
czy renty babci korzysta  cała niepracująąca od lat rodzina.2

Po drugie, w gospodarstwach emeryckkich jest inna struktura, 
a także wysokość wydatków w relacji ddo dochodów. Okazuje 
się, że w ramach dochodu rozporządzalnnego, czyli tego którym 
dysponują członkowie gospodarstwa dommowego po opłaceniu 
podatków i składek, w gospodarstwach emeryckich wydatki sta-
łe stanowią większą  część niż to jest w przypadku gospodarstw 
innego typu. Powodem są wysokie nakładdy na lekarstwa i opie-
kę, a także fakt, iż koszty utrzymania mieeszkania rozkładają się 
na mniejszą liczbę osób, jedną lub dwie, kktóre w dodatku  otrzy-
mują często emeryturę i inne świadczeniaa na poziomie niższym 
niż pensja minimalna.

Trzecim wymiarem wyróżniającym ssytuację ekonomiczną 
osób starszych, zwłaszcza tych w wieku podeszłych jest to, że  
mają bardzo ograniczone możliwości uzzupełnienia skromnego 
dochodu o dodatkowe środki pochodzącee z legalnego czy czar-
norynkowego „dorabiania”. Wraz z wiekiem i towarzyszącym 
mu często spadkiem sprawności, a nieraaz i samodzielności, te 
możliwości się kurczą.  

Zasiłki materialne

Podstawową formą wsparcia dla ossoby, w tym seniora, 
w trudnej sytuacji materialnej są   świaddczenia z pomocy spo-
łecznej. To najczęściej z wypłatą zasiłkóww kojarzona jest pomoc 
społeczna jako taka, choć analizując usttawę na gruncie której 
działa, widać wyraźnie że znacznie więęcej miejsca poświęco-
nych różnym formą wsparcia usługowegoo.  

Głównym świadczeniem pieniężnym z ppomocy społecznej jest 
zasiłek stały przysługujący osobom które znalazły się w sytuacji 
ubóstwa a ze względu na wiek, chorobę cczy niepełnosprawność 
nie są zdolne  do pracy i tym samym przzezwyciężenia swojego 
ubóstwa o własnych siłach. 

Wśród badaczy istnieją opinie, że ww dobrze działającym 
systemie zabezpieczenia społecznego cooś takiego jak zasiłek 
powinien nie być stosowany lub mieć mmarginalne znaczenie, 
bowiem za zabezpieczenie osób niezdolnyych do pracy ze wzglę-
du na wiek czy brak zdrowia powinien oddpowiada system eme-
rytalno-rentowy.3 Jak się jednak okazuje system ten nie działa 
wystarczająco sprawnie, skoro wśród emmerytów ubóstwo jest 

d rencistów 13,2%. W efekcie wiele na poziomie 4,8, a wśró
onych  w systemie ubezpieczeniowym osób nie dość zabezpieczo
pomocy społecznej, a skalę zapotrze-ubiega się o wsparcie z p
o wyraża duża i rosnąca w ostatnich bowania na nie częściowo
łych.latach liczba zasiłków stał
go ( podobnie jak w przypadku zasiłku Dostęp do zasiłku stałeg
wego) jest jednak ograniczony poprzez okresowego i zasiłku celow
chodowe ustawione na bardzo niskim restrykcyjne kryterium doc
prawo do skorzystania z zasiłku właści-poziomie, ograniczające p
niskimi dochodami, że mogą one mieć wie jedynie do osób z tak n
przetrwaniem. W dodatku zasiłek sta-problemy z biologicznym p
do wysokości minimalnego progu do-nowi formę uzupełnienia 
dawca uznał za wystarczający. Może chodowego, który ustawo

osić choćby kilkadziesiąt złotych, choć więc on w praktyce wyno
onej jakichkolwiek dochodów jest wy-bywa, iż osobie pozbawio
j wysokości, czyli do wysokości progu.płacany w pełnej możliwej
y do pomocy odnosi się także do zasił-Niski próg uprawniający
owany osób które chcą zaspokoić nie-ku celowego. Jest on kiero
ale nie mają ku temu środków. Zasiłek zbędną potrzebę bytową, 
arakterze jednorazowym, przeznaczo-jest formą wsparcia o cha
dy niemożność zaspokojenia potrzeby nym na określony cel. Gd
eniem losowym, klęską żywiołową czy jest spowodowana zdarze
przyznawania go także z pominięciem ekologiczną możliwe jest p

kryterium dochodowego.
aczenie ma specjalny zasiłek celowy. Nieco podobne przezna

m w potrzebie  socjalnej, które przekro-Jest przyznawany osobom
niej kryterium dochodowe. To świad-czyły wspomniane wcześn
traktować jako swoistą deskę ratun-czenie można byłoby pot
sytuacji materialnej, których dochód kową dla osób w trudnej 

stawowy próg, a mają na przykład do nieznacznie przekracza us
okie wydatki związane z leczeniem czy pokrycia szczególnie wyso
ową. Problem w tym, że ów specjalny nieszczęśliwą sytuacją los

czeniem fakultatywnym, które ośrodek zasiłek celowy jest świadc
ale nie jest do przyznania zobowiąza-pomocy może przyznać, a
wsparcia z tego tytułu – podobnie jak ny. Możliwości uzyskania w
wego-  mogą zależeć od wielu czynni-w przypadku zasiłku celow
ność gminy.ków jak chociażby zamożn

Programy dożywiania

nych wyżej instrumentów jest pomoc Uzupełnieniem wskazan
óra co prawda funkcjonuje na podsta-w zakresie dożywiania, któ
ale jest przyznawana i często realizo-wie odrębnych przepisów, 

padków osób starszych – przez ośrodki wana – zwłaszcza w przyp
o rządowy program dofinansowywany pomocy społecznej.  Jest to
przy czym gminy biorące w nim udział ze środków budżetowych, 
niż 40% kosztów realizacji programu muszą pokryć nie mniej n
wości wnioskowania o zmniejszenie przy jednoczesnej możliw
mniej niż 20%.wkładu własnego do nie m
wieku, chore i niepełnosprawne są Osoby w podeszłym w
goria która w szczególności powinna traktowane jako ta kateg

programu, w sytuacji braku środków być wspierana w ramach 
do wsparcia to 150% ustawowej linii (kryterium uprawniające d
prawniającego do świadczeń z pomo-ubóstwa czyli kryterium u
ają możliwość podnoszenia kryterium cy społecznej). Gminy ma

1 G.Kula, Sytuacja rodzinna,w:red.G.Bukowska,G.Kula, L.Morawski, Ryzyko ubóstwa osób starszych, CeDeWu, Warszawa 2011, s.109a, L.Morawski, Ryzyko ubóstwa osób starszych, CeDeWu, Warszawa 
2 W.Warzywoda-Kruszyńska, K.Kruszyński, Dziedziczenie biedy i wykluczenia społecznego – w perspektywie lokalnej polityki społecznej, w: R.Szarfenberg ( red.) Ubóstwo nie biedy i wykluczenia społecznego – w perspektywie lokalnej poli
i wykluczenie społeczne w Polsce, Social watch 2010
3 Taki pogląd wygłosił np. przewodniczący Polskiego Komitetu Sieci Organizacji Walczących z Ubóstwem, prof. Ryszard Szarfneberg.Komitetu Sieci Organizacji Walczących z Ubóstwem, prof. Ryszard S
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dochodowego, co według sprawozdania z realizacji programu 
w 2013 roku uczyniło niemal 15% gmin. 

Wsparcie może być przyznawane w formie ciepłego posił-
ku wydawanego w określonym punkcie lub dostarczanego do 
domu, zasiłku celowego na jego zakup lub świadczenia rzeczo-
wego. W przypadku seniorów najczęściej wydawany jest zasiłek 
celowy lub świadczenie rzeczowe. Wydaje się, że taka forma 
wsparcia nie jest optymalna z punktu widzenia osób starszych 
– zwłaszcza tych niepełnosprawnych i/lub samotnych. Częścio-
wa lub pełna niezdolność do samodzielnej egzystencji często 
uniemożliwia samodzielne przygotowanie sobie odpowiedniego 
posiłku, czasem również jego samodzielny zakup. Ponadto wy-
dawanie ciepłych posiłków jest tez doraźną formą przeciwdzia-
łania czy też łagodzenia poczucia osamotnienia po stronie osób 
starszych. Warto więc dążyć do tego by gminy nie tylko przystę-
powały do realizacji Programu i wypłacały w jego ramach zasił-
ki, ale też by następował w gminach rozwój bazy umożliwiającej 
choćby minimalną socjalizację osób starszych.

Na mieszkanie i energię

Dla niezamożnych osób starszych duże znaczenie może mieć 
wsparcie w ponoszeniu kosztów towarzyszących opłacaniu użyt-
kowania i ogrzewania mieszkania. W przypadku osób starszych 
stanowią one dużą część domowych wydatków, co wiąże się, 
m. in. z tym, że osoby starsze często zajmują relatywnie duże 
względem swoich potrzeb i możliwości finansowych i funkcjo-
nalnych mieszkania, w których np. niegdyś mieszkali z całą 
rodziną. Seniorzy mniej wydają na wyposażenie mieszkań - ko-
rzystają zazwyczaj ze starych, kupionych dawno przedmiotów. 
Oszczędności na tym polu wydatkują jednak na stałe koszty 
energii (lodówka czy ogrzewanie kosztuje tyle samo niezależnie 
od liczby domowników), posiadając przy tym mniejsze środki 

pozwalające na energooszczędne inwestycje (choćby w lampy 
led czy oszczędne telewizory). Znów okazuje się więc, że po-
wierzchownie stabilna sytuacja seniorów w aspekcie mieszka-
niowym (zwłaszcza w porównaniu z młodymi ludźmi daremnie 
starającymi się o kredyt, mieszkającymi kątem u rodziców lub 
przeznaczającymi dużą część zarobków na wynajem lokum), 
gdy spojrzymy na nią w sposób nieco bardziej problemowy i re-
fleksyjny, okazuje się wcale nie różowa. 

Jedną z formą wsparcia jakie można uzyskać ze strony gmi-
ny na pokrycie owych mieszkaniowych kosztów jest tzw. doda-
tek mieszkaniowy wypłacany z tytułu obowiązywania  ustawy 
z 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. 

By uzyskać owo wsparcie konieczne jest spełnienie kryterium 
dochodowego. W przypadku gospodarstw jednoosobowych do-
chód na osobę nie może przekraczać 175% wartości najniższej 
emerytury, co przy obowiązującej od marca 2014 roku wysoko-
ści minimalnej emerytury na poziomie 844,45 złotych oznacza 
próg w wysokości 1477,79 złotych. Z kolei dla gospodarstw 
wieloosobowych owo kryterium wynosi 12% procent najniższej 
emerytury czyli 1055,56 złotych na osobę. Warto dodać, że 
dodatek można otrzymać także wówczas gdy nieznacznie prze-
kroczy się kryterium. Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy 
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzy-
mania dodatku, jeżeli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza 
wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się 
o tę kwotę.

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy ustawowo 
określoną kwotą wydatków przypadających na powierzchnię 
użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowią-
cą wydatki poniesione przez osobę ubiegającą się o dodatek. 

Oprócz tego ustawodawca wyszczególnił także wsparcie 
przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów użytkowania 
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energii. Wynosi ono miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku 
energetycznego, którą ogłasza Minister Gospodarki. Gminy na 
wypłatę dodatku otrzymują celową dotację z budżetu. Obecnie 
wysokość dodatku wynosi on od 11,36 zł do 18,93 zł miesięcz-
nie, w zależności od liczby osób zamieszkujących w lokalu. Jest 
to więc dodatek niemal symboliczny.

Dla niepełnosprawnych i sprawujących 
opiekę

Trzecia kategoria wsparcia socjalnego przybierająca formę 
świadczeń pieniężnych to te, które są przyznawane z tytułu 
znacznej niepełnosprawności bądź sprawowania opieki nad 
drugą niesamodzielną osobą, a tym samym rezygnacji z pracy.  
Nie trzeba wyjaśniać, że ryzyko owej niesamodzielności rośnie 
z wiekiem i jest szczególnie częste właśnie wśród osób sędzi-
wych. Z kolei gdy mówimy o sprawowaniu opieki długotermino-
wej przez członka rodziny, również w roli opiekuna statystycznie 
często występują osoby niemłode.  Świadczenia odpowiadające 
na owe sytuacje z jednej strony są przede wszystkim umocowa-
ne w ustawie o świadczeniach rodzinnych z 2003, a w pewnym 
zakresie także w przepisach dotyczących świadczeń  emerytal-
no -rentowych (chodzi o dodatek pielęgnacyjny). Świadczenia te 
można podzielić przede wszystkim na te przypisane samej oso-
bie niesamodzielnej i te które są kierowane do ich opiekunów.

Jeśli chodzi o wsparcie dla samej osoby niepełnosprawnej, 
istnieją dwa często ze sobą mylone świadczenia, zestawione 
w poniższej tabeli. Są to dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielę-
gnacyjny.

O ile dodatek pielęgnacyjny jest – nomen omen „ dodatkiem” 
do innych świadczeń emerytalno-rentowych, a więc przysługu-
je osobom uprawnionym do emerytury, renty czy świadczenia 
przedemerytalnego, o tyle zasiłek pielęgnacyjny jest samodziel-
nym świadczeniem. Korzystają z niego dzieci niepełnosprawne 
lub niepełnosprawne osoby dorosłe, które nie nabyły uprawnień 
do emerytury czy renty. 

Obydwa świadczenia są niewysokiej kwoty, która w niewiel-
kim stopniu pozwala pokryć wydatki towarzyszące niepełno-
sprawności i złemu stanowi zdrowia.  Fakt, że kwota zasiłku 
pielęgnacyjnego od wielu lat nie była weryfikowana, zaś walo-
ryzacja dodatku pielęgnacyjna pozwoliła podnieść go w ciągu 

kilku lat nieznacznie,  sprawia, że siła nabywcza tych świadczeń 
( czyli to ile można za nie kupić) jest nie tylko wciąż niska, ale 
realnie spadająca. Świadczenia te więc coraz słabiej pełnią 
przypisane im funkcje.

Obydwa świadczenia – w odróżnieniu od większości świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej, dodatków mieszkanio-
wych i energetycznych, a także pozostałych świadczeń pienięż-
nych jakie przewiduje ustawa o świadczeniach rodzinnych -  nie 
są zależne od spełnienia kryterium dochodowego, dzięki cze-
mu nie zachodzi ryzyko, że osoba, której dochód nieznacznie 
przekroczy ustawowy próg zostanie bez pomocy. Wydaje się to 
pozytywne. 

Kolejną kwestią upodabniającą dodatek i zasiłek, jest to, że 
obok grup w przypadku których prawo do owych świadczeń jest 
zależne od znacznej niepełnosprawności, otrzymują je także 
osoby, które spełniają wyłącznie odpowiednie kryterium wieku – 
75 lat  bez względu na stan zdrowia i samodzielności. Kwestia 
ta bywa dyskutowana w kręgach politycznych i akademickich. 
Jedni uważają nadawanie automatycznie dodatku pielęgnacyj-
nego osobom po 75 roku życia za nieuzasadnione ( wszak część 
z nich jeszcze w pełni samodzielna)  i postulują zaprzestanie 
przyznawania owych świadczeń kolejnym osobom przekraczają-
cym ten wiek ( przy zachowaniu tego prawa dla tych którym to 
już przyznano w zgodzie z konstytucyjną zasadą ochrony praw 
nabytych), inni zaś opowiadają się za utrzymaniem dotychcza-
sowych zasad, tłumacząc, że nawet jeśli osoba w tym wieku nie 
ma orzeczonej niepełnosprawności w stopniu znacznym, potrze-
by zdrowotne są w tym pokoleniu tak wysokie, że ów dodatek 
choć odrobinę je kompensuje, a bez niego sytuacja byłaby jesz-
cze trudniejsza.

Dla opiekunów niesamodzielnych osób 
starszych

Jeszcze większe kontrowersje budzi system wsparcia socjal-
nego osób opiekujących niepełnosprawnymi, w tym zwłaszcza 
niesamodzielnymi osobami starszymi Spory te  mają charak-
ter nie tylko ekspercki czy akademicki, ale włączyły się w to 
także takie podmioty jak Prokurator Generalny, Rzecznik Praw 
Obywatelskich czy Trybunał Konstytucyjny,  który w tej sprawie 
w przeciągu niecałego roku wydał 3 wyroki podważające kon-

Świadczenie pielęgnacyjne – przy-
sługujące opiekunom niepełno-
sprawnych dzieci lub dorosłych 
osób dotkniętych niepełnospraw-
nością przed osiemnastym rokiem 
życia

Specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 
osób dorosłych, których niepełno-
sprawność powstała w dorosłym 
życiu. Jest to główne świadczenie
pobierane przez opiekunów
seniorów.

Zasiłek dla opiekuna – forma
wsparcia stworzona w 2014 r 
w odpowiedzi na wyrok Trybunału
Konstytucyjnego podważającego 
odebranie opiekunom dorosłym
niepełnosprawnym prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego

Kwota 
miesięcznie

Od stycznia 2015 - 1200 zł,
od stycznia 2016 – 1300 zł

520 zł 520 zł

Podopieczny Niepełnosprawność powstała
przed 18 rokiem życia

Niepełnosprawność powstała po 
18 roku życia

Niepełnosprawność powstała po
18 roku życia

Opiekun Całkowita rezygnacja lub nie-
podejmowanie pracy;
niepobieranie świadczeń emerytal-
no-rentowych; obowiązek alimen-
tacyjny wobec podopiecznego

Kryterium dochodowe – nie więcej 
niż 664 złotych na osobę w go-
spodarstwie domowym; całkowita
rezygnacja z pracy; obwiązek ali-
mentacyjny wobec podopiecznego

Opiekunowie, którym prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego 
wygasło z dniem 30 czerwca 
2013 roku
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stytucyjność poszczególnych zapisów. Bardzo ważnym aktorem  
są także sami zainteresowani – zarówno opiekunowie niepełno-
sprawnych dzieci jak i osób dorosłych. Dramatyczne protesty 
obydwu grup można było obserwować wiosną 2014 r.

Jak widać wsparcie dla opiekuna niepełnosprawnego dziecka 
lub osoby która stała się niepełnosprawna w okresie dzieciń-
stwa jest znacznie korzystniejsze niż w przypadku osób, które 
opiekują się niesamodzielną osobą starszą. To zróżnicowanie 
odnosi się zarówno do wysokości świadczeń ( od stycznia 1200 
złotych świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna niepełno-
sprawnego dziecka lub osoby, która nabyła niepełnosprawność 
w okresie dziecięcym, przy 520 zł specjalnego zasiłku opie-
kuńczego dla osoby, która niepełnosprawna stała się w życiu 
dorosłym) a także dodatkowych kryteriów które trzeba spełnić 
by pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy (jak próg dochodów 
opiekuna). W niedawnym wyroku zakwestionował to zróżnico-
wanie Trybunał Konstytucyjny zobowiązując ustawodawcę do 
niezwłocznego dokonania stosownych zmian.

Bardzo dużym problemem jest to, iż warunkiem uzyskania 
wsparcia dla opiekuna jest całkowita jego dezaktywizacja za-
wodowa. W kręgach badaczy zajmujących się zagadnieniem 
często pojawia się postulatach szukania formuły pozwalającej 
godzenie pobierania świadczeń ( choćby w pewnej wysokości) 
i pracowania ( choćby w pewnym wymiarze i na określonych za-
sadach, nie kolidujących z rolą opiekuńczą) bądź wprowadzenie 
osobnych narzędzi wsparcia dla opiekunów godzących pracę 
z opieką. W tej chwili brakuje takich rozwiązań.

Należy również wspomnieć, iż w wyniku tego, że wsparcie 
materialne opiekunów niesamodzielnych seniorów  jest obudo-
wane kryteriami, część z nich pozostaje bez prawa do którego-
kolwiek ze wspomnianych świadczeń.  W efekcie mogą mieć 
miejsce sytuacje dramatyczne. Wyobraźmy sobie osobę star-
szą o emeryturze 1400, która nagle dostaje wylewu, w efekcie 
czego traci samodzielność. Jej syn rezygnuje z pracy by oddać 
się opiece nad niesamodzielnym rodzicem. Ich łączny dochód 
wynosi 1400 złotych, co w przeliczeniu na osobę daje 700 zło-
tych, a więc oznacza przekroczenie ustawowego kryterium 664 
złotych na osobę. Opiekun nie uzyskuje więc żadnego świad-
czenia, a ponadto nie jest odprowadzana za niego składka na d d d kł dk
ubezpieczenie rentowo-emerytalne ani zdrowotne, co oznacza 
zwiększone ryzyko nędzy na stare lata i brak możliwości bez-
płatnego korzystania z publicznej służby zdrowia.

Wnioski

Wbrew niektórym opiniom, seniorzy także są grupą zagrożo-
ną ubóstwem i nieraz wymagającą materialnej pomocy ponad 

to co otrzymują w ramach emerytury czy renty. Choć ubóstwo 
względne w tej grupie nie jest wielkie w porównaniu z młod-
szymi pokoleniami, niemożność zaspokojenia potrzeb potrzeb-
nych do uczestniczenia w społeczeństwie, a często do godnego 
przeżycia wcale nie jest wśród starszych Polaków marginalna.  
Mówiąc o biedzie seniorów, nie można poprzestać tylko na 
ogólnych wskaźnikach ilościowych, ale warto uwzględnić także 
„ jakościową” specyfikę gospodarstw z osobą starszą, zwłaszcza 
tą o ograniczonej samodzielności.

System wsparcia pieniężnego seniorów i ich rodzin jest bar-
dzo istotnym elementem zabezpieczenia społecznego. Jego zna-
czenie jest tym większe, że polski system emerytalno-rentowy 
w obecnym kształcie okazuje się nieskuteczny w przeciwdziała-
niu ubóstwu i zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych wie-
lu osób starszych, wobec czego konieczne staje się uzupełnienie 
go o dodatkowe instrumenty np. w ramach pomocy społecznej 
czy świadczeń rodzinnych.

Niestety okazuje się, że także po uwzględnieniu owych „ poza 
- ubezpieczeniowych” systemów wsparcia, nadal system zabez-
pieczenia okazuje się niewydolny w przeciwdziałaniu biedzie 
i deprywacji starszych ludzi, co jest po części wynikiem słabości 
polityki państwa w zakresie pomocy społecznej i świadczeń ro-
dzinnych, zidentyfikowanych w powyższym artykule.
Świadczenia dla osób starszych, ale również innych adre-

satów pomocy, w większości są bardzo niewielkiej wysokości. 
Dotyczy to zarówno zasiłków z pomocy społecznej, pieniężnych 
świadczeń opiekuńczych dla osoby znacznie niepełnosprawnej 
i dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych. Istotnie wyż-
sze są świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 
choć i w tym obszarze występuje wiele opisanych wyżej luk. 
Problemem jest również selektywność wybranych świadczeń, 
głównie utrzymywanie kryterium dochodowego i to na bardzo 
niskim poziomie. Wydaje się, że progi powinny ulec znaczącemu 
podniesieniu lub uelastycznieniu w myśl koncepcji” złotówka za 
złotówkę” przytoczonej podczas w expose Pani Premier Kopacz. 
Polegałaby ona na tym, że osoba, której dochód przekroczy kry-
terium dochodowe, nie traci automatycznie prawa do świad-
czenia, a wielkość przekroczenia będzie określała kwotą o jaką 
pomniejszy się wysokość wsparcia. Wydaje się to sensowny po-k d
mysł. Pytanie tylko czy zapowiedzi przekuje się w czyny, zwłasz-
cza w sytuacji, gdy już dziś prawo daje możliwość podnoszenia 
i obchodzenia kryterium dochodowego przez samorządy.

Generalny wniosek jest taki, że sytuacja materialna seniorów 
w tym ich zagrożenie ubóstwem, to bardzo poważne wyzwanie 
dla polityki senioralnej, jak i ogólnie polityki państwa.

Dodatek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny

Kwota 206 zł 153 zł

Komu przysługuje Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym,
uprawnione do świadczeń emerytalno-rento-
wych; wszystkim osobom w wieku co najmniej
75 lat

Niepełnosprawnym dzieciom oraz dorosłym 
niepełnosprawnym bez prawa do świadczeń 
emerytalno-rentowych; wszystkim osobom
w wieku co najmniej 75 lat

Kto wypłaca Wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych wraz z emeryturą lub rentą

Wypłacany przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Waloryzacja/weryfikacja Podlega corocznej waloryzacji Weryfikowany raz na 3 lata
( w praktyce od 8 nie dokonano weryfikacji).
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Jak wyglądała twoja praca zawodowa?
Przez wiele lat pracowałam w zakładzie opiekuńczym o za-

ostrzonym rygorze. Męskim zakładzie. Na dzień dobry usłysza-
łam „Daję Pani dwa tygodnie. Nie sprawdzi się Pani to wylot”. 
Nie wierzyli w kobietę w takim miejscu. No, ale wytrzymałam te 
dwa tygodnie i zostałam na wiele lat.

Co ciebie skłaniało do tej pracy? Nie skończyłaś resocjalizacji 
tylko pedagogikę. Na początku swojej aktywności zawodowej 
uczyłaś polskiego…

Ja jestem takim typem, że lubię nowe rzeczy, wyzwania, które 
mnie trzymają w ryzach i nakręcają do działania. A wtedy jesz-
cze chciałam przełamać coś w sobie bo byłam osobą delikat-
ną, wrażliwą, nieśmiałą. Tak mi to dobrze poszło, że zostałam 
w końcu kierownikiem tego zakładu.

Zdarzyły się jakieś nieprzyjemne sytuacje przez te wszystkie 
lata z dzieciakami „po przejściach”?

Na samym początku zaczęłam do zakładu sprowadzać zwie-
rzęta żeby chłopaków w ogóle uwrażliwić, ale oni na początku 
mordowali je…. Rozrywali koty, topili gołębie w smole i pod-
palali. Po jakimś czasie to się skończyło i zakład stał się nie-
mal schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Chłopcy zobaczyli 
ich cierpnie, przygarnęli. Po prostu mieli w sobie jakiś pokład 
tej elementarnej wrażliwości, dobroci. Po jakimś czasie każdy 
chciał kota mieć w pokoju.

Ale ciężko im szły kontakty ze mną czy z innymi osobami. 
Czasami już byłam na granicy, bliska rozłożeniu rąk. Kiedy po-
jechałam nawet z nimi – z dwunastoma chłopakami – nad mo-
rze. Sama. Przyjęłam takiego jednego, który był nieznany mi, 
nowy w zakładzie. W trakcie wyjazdu rzucił we mnie nożem. No 
ale jeden chłopak mnie przewrócił, nóż trafił w drzewo. W cza-
sie takich wyjazdów zdarzały się, niestety, rzeczy nieprzyjemne 
dla innych. Pewnego dnia budzę się rano i za chwilę zjawia się 
milicja. Chłopcy w nocy obrobili kiosk i monopol. To nie była 
łatwa resocjalizacja, zmiana jak w filmach. To była ciężka prze-
prawa. I nie było przebacz setny raz. Za błędy się płaciło. Ja 
wybaczałam tylko raz. Zasady były jasne i większość starała się 
ich nie przekraczać. Kobieca wrażliwość i metody, ale zasady 
jakie znali ci chłopcy. Męskie.

W którym roku skończyłaś pracę zawodową?
W osiemdziesiątym szóstym. Mąż był dyplomatą, wyjecha-

łam z nim do Niemiec i Szwajcarii. Potem wróciłam. Jeszcze 
przepracowałam rok, ale już nie jako dyrektor. Potem poszłam 
na emeryturę, ale i z niej wróciłam.

Ale nie od razu jeszcze zaczęłaś grać?
Nie od razu. Poszłam na emeryturę, bo myślałam sobie 

o działce, o odpoczynku, takiej potrzebie wypracowywania so-
bie drobnych radości. Ale ile można siedzieć w ogródku? Znudzi-
ło mi się po dwóch latach.

I co się stało jak już się znudziłaś życiem emerytki?
Ludzie mi mówili: „Wika, ty na emeryturze? Poetka, artyst-

ka, słuchaj, byś seniorom pomogła”. No i wmawiają mi, żebym 
ja poszła do jakiegoś Klubu Seniora, pomogła im coś zrobić. 
No i poszłam do Klubu Seniora na Baśniowej. I zaczęłam tam 
pracować. Założyłam zespół poetycki, założyłam kabaret. No 
i z tym kabaretem, za rok pojechałam na przegląd ogólnopolski. 
Dostałam pierwsze miejsce. Ale nie bardzo mi się tam podoba-
ło, bo klub był w piwnicy, bez sceny. Jak dla seniora to wiadomo, 
że byle jak i nikt nie widzi… I akurat we Włochach, na Okę-
ciu taki jeden klub się otwierał i potrzebowali kierownika. I za-
łożyłam ten klub i zrobiłam z niego jedno z lepszych miejsc 
w Warszawie. Była tam piękna sala, no więc trzeba było tam 
robić zabawy. Zaprosiłam raz DJ-a, ale szefostwo Domu Kultury 
pod który podlegaliśmy mówi: „Oj, Pani Wiko, no Pani by chcia-
ła od razu zabawy, to kosztuje… Pani sama gra!”. I zaczęłam 
puszczać muzykę. Najpierw z magnetofonu.

Jak szło z tym klubem?
Prowadziłam go pięć lat, przyjeżdżała telewizja, robiła wy-

wiady. Zaczęliśmy rozkręcać Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Zapraszałam polityków, zapraszałam lekarzy, kościoły z religii 
chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Był pop, był rabin, chodzi-
liśmy na wycieczki do Synagogi, byliśmy u Jehowych, w Soborze. 
Miałam duże białe ściany, wiec organizowałam wystawy. Ama-
torskie wystawy artystów plastyków

Czyli w tamtym czasie stawałaś się animatorką kultury?

Nie tylko muzyka
– rozmawiamy z DJ Wiką

Z najstarszą polską DJ-ką, Wiką Szmyt, rozmawia Przemysław Wiśniewski.
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I powiem, że trochę podpadłam Domowi Kultury, bo mnie 
szefostwo zawołało o oznajmiło „Pani nie może być lepsza 
od domu kultury! Pani taką działalność szeroką ma, telewizja 
przychodzi”. Sami nie mieli pomysłu, sztywne to wszystko było. 
Tak zwana „kultura instytucjonalna”. W każdym razie musiałam 
odejść z tego miejsca z tego względu, ze zmieniły się władze 
i gorsze czasy nastały. Nasza dyrektorka, poprosiła mnie. Mówi: 
„Wszystkim pani dyryguje, czy może pani seniorów sobie zosta-
wić, a oddać młodzież?”. Zrobiła tak bo jednego pana zwolnili 
z pracy a on miał dzieci dwoje. I się zgodziłam.

W głosie czuję zbliżający się dramat…
Dramat może nie, ale po trzech miesiącach już mnie tam 

nie było. Tego pana nie szanowali, do mnie mówili „pani kie-
rowniczko”. Zaczął się dogryzane mi, nawet zabieranie kluczy 
od pomieszczeń z których korzystałam. Wielu seniorów to od-
czuwa jak się ich chce wygryźć z miejsca pracy. W każdym ra-
zie odeszłam, a po mnie odeszli wszyscy inni pracownicy. Klub 
po dwóch latach już nie istniał. A ja zaczęłam współpracować 
z jedną z fundacji i razem rozkręcaliśmy imprezy. Początkowo 
tylko po to żeby zarobić na ambitniejsze projekty, ale potem 
to już było samoistne i po prostu fajne. Tak narodziły się ta-
neczne imprezy w Bolku na Polach Mokotowskich. Prowadzę je 
do dziś.

Jako DJ Wika, najstarsza polska DJ-ka. Czujesz się również 
ambasadorką seniorów i seniorek? Osobą, która pokazuje 
innym, że osoby starsze są uczestnikami kultury, funkcjonują 
społecznie poza stereotypami?

Nie miałam ambicji żeby jakoś reprezentować swoją grupę 
pokoleniową. No, ale jak się stałam jakoś ciekawa dla mediów, 

bo w środowisku seniorów już wszyscy o mnie wiedzieli, to za-
częłam to wykorzystywać żeby w blasku fleszy było coś więcej 
niż ja. Tak trzeba wykorzystywać popularność. Nie jak ci starzy 
politycy, który tylko o sobie mówią, gdzieś mają resztę, nie wy-
korzystują siły przebicia jaką dysponują.

Jak oceniasz kluby seniora, czy Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku? Uczestnicy projektu „Zdaniem seniora”, który realizuję, 
strasznie na nie narzekają. Pierwsze im się wydają dzienną 
poczekalną gdzie można wypić herbatkę i pogadać o cho-
robach. Drugie nie podobają się bo seniorzy czują się tam 
biernymi słuchaczami. Nic się nie zmienia w ich życiu przez 
te wszystkie wykłady.

Jak tak mówią to pewnie mają racje. To są potrzebne miejsca 
skoro można pogadać, może się czegoś dowiedzieć, ale chyba 
faktycznie brak im pewnego takiego bodźca do nieszablono-
wego działania. Jak klub to trzeba siedzieć, no w tym wieku 
już często inaczej się nie da. Jak uniwersytet to trzeba siedzieć 
niezależnie od wieku. Coś innego może by się przydało bo jest 
dużo ludzi oczekujących nowych propozycji.

Kiedy się zaczyna starość ? Seniorzy z którymi pracuję bardzo 
różnie do tego podchodzą. Znam osoby siedemdziesięcio-
pięcioletnie, którym samo słowo „senior” ubliża. Inni jeszcze 
w czasie aktywności zawodowej mówią, że już im prędko 
do kapci i „dziadkowania”. 

Starość zaczyna się w psychice przede wszystkim. Jeżeli cho-
rujemy, nie ma takich cudów, żeby zatrzymać młodość.. Nie ma! 
Oczywiście robią operacje plastyczne, robią wszystko, ale co 
z tego jeśli staro myślisz? Starość tkwi w stereotypach. Ja nie 
tkwię w stereotypach. Dla mnie stereotypy są w ogóle wszel-

Przemysław Wiśniewski i DJ Wika. Foto: Jakub Nowotyński

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



102

NR 1/2015

kimi wrogami. Zwyczaj, który porządkuje życie jest OK. Ale nie 
stereotyp bo on podsuwa złe sposoby na życie. Senior nie musi 
być w kościele albo na cmentarzu.

Media nam utrwalają pewne modele bycia seniorem? Mamy 
seniorów biednych i narzekających, pookazywanych często nie 
po to by nawet wzbudzić empatię. Nie śścigali się wystarczająco 
o zasoby dla siebie i można ich z tegoo powodu mieć gdzieś. 
Inny model to senior radosny, nadaktywwny, kolorowy, też raczej 
budzący obojętność bo jednak egzotyczny.

I jeszcze ten senior roszczeniowy.

No właśnie, roszczeniowy, pasożytująccy wręcz.
Wokół nas każdy starszy człowiek będzzie roszczeniowy, ale dla-

tego ze człowiek stary potrzebuje tak samo ciepła, serdeczności 
i uwagi jak inni. Ale według mnie trzebba też zrozumieć, że tej 
uwagi i ciepła w pewnym momencie jjest jednak mniej. Albo 
przynajmniej niektórzy dostają tego mmniej od rodzin. I jeżeli 
człowiek tego nie rozumie, nie umie soobie wytłumaczyć… Nie 
tylko rodzina jest ważna. Ja np. mimo, że nie mogę nieraz po-
smarować kromki chleba rano, bo mamm zapalenie nadgarstka, 
to jednak nie dzwonie do syna, żeby mi pomógł. Nie mogę na-
smarować chleba, to poczekam aż mnie przestanie boleć i po 
prostu zrobię sobie płatki w międzyczasie. Każdy ma własne ży-
cie. Każdy musi sobie radzić, godzić się z upływającym czasem. 
Ale i wchodzić w różne relacje, które pomagają mu przetrwać.

Masz talent do łączenia ludzi? Czy wywystarczy skoczna nuta 
by różne osoby chcieli widzieć w sobiee wspólnotę?

Wystarczy nuta i trochę piwa (śmiech)…

A na poważnie?
Wokół jest wielki potencjał do porozumienia tylko trzeba być 

na nie otwartym. Na wspólne spędzaniee czasu, na komunikację. 
Nie każdy to ma, a inni muszą wypracoować. Szkoła nas chyba 
tego dobrze nie uczy. Kiedyś była taka zależność, ze mieszka-
ły dzieci z rodzicami. Wiadomo, że to gospodarstwo, czy tam 
to bogactwo przechodziło na dzieci; byłła taka zależność, że ro-
dzice będą z nami jak sami będziemy mieli dzieci. A teraz dzieci 
wyjeżdżają, kończą studia, żyją po swojeemu. Nie odpowiada im 
styl życia już rodziców, bo przeczytali inaczej, zobaczyli inaczej, 
bo są inaczej wychowani, bo są wyedukoowani a rodzice nie byli. 
Więzi nam się rozrywają i musimy je inaaczej budować. Musimy 
się je starać tworzyć świadomie. Nie maa takiego prawa natural-
nego, które by nas wzajemnie sklejało.

Co jest największą barierą uczestnictwa seniorów w życiu 
społecznym? Wiele jest osób, które byy chciały „wyciągać se-
niorów z domu”, aktywizować na różne sposoby…

Wystarczyłoby zlikwidować bariery ffinansowe uczestnictwa 
w kulturze. Wszędzie się płaci grube pieniądze, zniżki są rzad-
kie i małe. Legitymacja seniora powinna uprawniać do dużych 
upustów albo darmowych wejść wręcz. Kino, teatr, to jest dwa-
dzieścia złotych minimum. Muzeum too jest pięć złotych naj-
mniej. Jak ja prowadzę zabawę na której lokal też musi zaro-
bić, to zabawa kosztuje 12 zł wstęp a ppiwo 6 zł. I są seniorzy, 
którzy mogą przyjść tylko raz w tygodniiu, albo raz w miesiącu, 
a chcieliby częściej bo się dobrze bawiią, a ich znajomi mogą 
sobie pozwolić bywać częściej. Więc niee chodzą, nie spotykają 
się z tymi znajomymi.

dziny powinny być pokazy dla seniorów, W kinach do której god
eczy, które zaraz będą w telewizji i na nawet tych starszych rze
robi. A senior promocyjnie zapłaci bo których kino już nie zar
ystkim żeby wyjść z domu i się spotkać. jemu chodzi przede wszy
e seniorzy nie kupują prasy. Jak wyrzu-Już nie mówiąc o tym, ze
z znikają. Nie mogłyby te kluby seniora cam stare gazety to zara
gazet niesprzedanych, których senior dostawać wczorajszych 
pi?za normalną cenę nie ku

ubiana. Twoje koleżanki i koledzy czu-Jesteś rozpoznawalna, lu
ją się szanowani?

i. Starość jest nieciekawa dla większo-Są i byli nieszanowan
Poza tym, seniorzy są nieproduktywni, ści, najlepiej ją zakryć. P
ajlepiej napuścić ich na czerwone świa-tylko na nich się płaci. Na
Widziałam jak młodzież zaatakowała tło i przejechać busem. 
stare baby z torbami, śmierdzące, tylko na Facebooku, ze jeżdżą s
czasie kiedy młodzi idą do pracy. I całe tam i z powrotem w tym 
urzone tymi grubymi starymi babami tramwaje, wszystko zanu
i. Ale nie zdają sobie ci młodzi sprawy z tymi torbami, wózkami
y z wózkami to jada po to, żeby tym z tego, że te stare baby

młodym zrobić obiad.

telewizji różne obrazy starzenia się Chciałbym widzieć w t
z, że jest na to szansa? Żeby nie ideali-i osób starszych. Myślisz
pokazać po prostu. Od bycia w polu zować, nie upraszczać, 

miana w tym, który patrzy.widzenia zaczyna się zm
ka może być nasza rola na emeryturze. Media nie pokazują ja
wybór. Mam też takie znajome, które Seniorzy są różni i mają 

spotykają się – dajmy na to – na dwor-wstają o siódmej rano i s
tam, za Warszawę. I trafią, idą w las. cu i jadą do wsi, gdzieś 
ak, pięć, sześć kilometrów. Zatrzymują Śnieg, nie śnieg – idą. Ta
co maja w pobliżu, termosy wyciągają, się przy jakiejś knajpie c
kę, kanapeczkę, wsiadają potem znowu tam sobie popiją herbatk
domu. Pokazać ich, wariatów jednych. w pociąg, wracają do d
ących, pokazać zespoły seniorów, pasjo-Pokazać seniorów tańczą
pokażą czasem jako ciekawostkę, „z ka-natów. Radio i telewizja p
ie interesuje mnie, ze pani Rozenek ma merą wśród zwierząt”. N
e mnie i ludzi jak ludzie obok żyją. Jak pięć botoksów. Interesuje
na wsi. Jeszcze pod strzechą, czy coś na przykład żyje senior 

się zmieniło?

Dużo się zmieniło.
nie wiedzą. Potrzeba inspiracji. Zawsze Ja wiem, ale niektórzy 
, która coś tam zrobi jak zobaczy przy-się znajdzie taka kobieta

tykają to więcej o sobie wiedza i wtedy kład. Jeśli ludzie się spot
a co tam u niej, u tego”.jest pewna wymiana – „a

kiej mazowieckiej gminie Drobin. Tam Byłaś ze mną w niewielk
h działań, są ludzie z pasją. W jaki już są przykłady fajnych
steczek brakowało przyjaznego miej-większości miast i mias
atora, swoistego wariata-pasjonata. sca albo raczej anima
żni i nieszablonowi ludzie się pojawili Dopiero jak tacy odważ
pieniądze, oferta. Chyba takich ludzi to się znalazło miejsce, 
działania właśnie media.powinny inspirować do 
czeństwo, że ktoś musi być do przodu Na tym polega społec
bą resztę. Musza być przykłady w obie-i ten ktoś pociąga za sob
edy się pojawia inicjatywa i ktoś wszyst-gu, wzorce działania. Wte
nie przyjdą, potańczą, pośmieją się, po-ko zaczyna, a ludzie chęt

acja. I wtedy jest zaczyn czegoś więcej. bawią, bo jest to integra
Prosta sprawa dla mnie.

LUDZIE



Dołącz do sieci

kontakt@naszdrobin.pl, kontakt@dialogspoleczny.com.pl 

Pismo „Polityka Senioralna” powstaje przy wsparciu podmiotów 

tworzących Mazowiecką Sieć Organizacji Senioralnych. 

Pracę zrzeszenia powstałego z inicjatywy Fundacji ZACZYN 

w 2015 roku koordynują organizacje:

Stowarzyszenie Nasz Drobin, Fundacja Dialogu Społecznego

Info-Punkt to nieszablonowy projekt wolontariatu senioralnego. 
Każdego tygodnia kilkunastu ochotników wyszukuje najciekawsze, 

najczęściej bezpłatne, warszawskie wydarzenia adresowane do osób 
60+. Z owoców ich pracy korzysta ponad 10 000 seniorów, którzy 

otrzymują biuletyn newsletterem, czytają go na stronie 
www.ZdaniemSeniora.pl lub przeglądają w formie drukowanej 

w kilkunastu stołecznych instytucjach. 
Wydawcą Info-Punktu jest Fundacja ZACZYN.



104

NR 1/2015

DZIAŁAMY NA RZECZ 
SPOŁECZNOŚCI OSÓB 60+

DORADZAMY SAMORZĄDOM  
LOKALNYM

 www.zaczyn.org
zaczyn@zaczyn.org

tel. 534-701-114


