
Ramy dla polityki senioralnej  
w województwie małopolskim 

V Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich 
Powiatu Krakowskiego 

„DWIE PERSPEKTYWY – JEDEN CEL” 
 

28 marca 2019 r. 



Polityka senioralna  
statystyki, wyniki badań 

• W 2017 r. ponad 9 mln Polaków było w wieku 60 lat i więcej – to ponad 24%! 
Małopolska – 22,6% 
Powiat krakowski – 21,5% 

 

• W latach 1989-2016 liczba osób w starszym wieku wzrosła o prawie 2,7 mln 
w Małopolsce – o 293,7 tys. 
w Powiecie krakowskim – o 20,3 tys. 
 

• Mimo przewidywanego spadku liczby ludności ogółem do 2050 r., 
spodziewany jest systematyczny wzrost liczby ludności w wieku 60+ 
 

• Wg prognoz populacja Polaków 60+ w 2050 r. będzie stanowiła ponad 40% 
ogółu ludności 
w Małopolsce – 38,8%  
w powiecie krakowskim – 37,1%  

Źródło: Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań GUS,2018 r., GUS BDL 



Polityka senioralna  
statystyki, wyniki badań 

 

• W 2016 r. przeciętne trwanie życia noworodka płci męskiej wynosiło 73,9 lat, 
płci żeńskiej 81,9 - odpowiednio o nieco ponad 8 lat i prawie 7 lat więcej  
niż w 1991 r. 
Małopolska – M 75,3 lat; K 82,9 lat 
 

• W Polsce 65-letni mężczyzna ma przed sobą jeszcze średnio około 16 lat życia, w 
tym 8,2 lat życia w zdrowiu, natomiast kobieta 8,9 lat w zdrowiu  
z pozostałych jej około 20,5 lat życia (średnia liczba lat bez niepełnosprawności) 
 

• Pomiędzy 2025 a 2040 r. liczebność osób w wieku 80 lat i więcej zwiększy się  
z 1,7 miliona do 3,4 miliona, czyli dwukrotnie  
Małopolska – do 286,7 tys. (w 2017 r. - 145,8 tys.) 
Powiat krakowski – do 23,4 tys. (w 2017 r. - 10,5 tys.) 

 
 

Źródło: Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań GUS,2018 r., GUS BDL 



Polityka senioralna  
statystyki, wyniki badań 

• Według wyników ostatniego NSP z 2011 r. ponad 12% populacji określiło 
swój stan zdrowia jako niezadawalający, tj. stwierdziło problemy 
zdrowotne długotrwale ograniczające możliwość wykonywania 
codziennych czynności 
 

• Ludzie starsi w wieku co najmniej 60 lat stanowili ponad połowę (54%) 
zbiorowości w/w osób niepełnosprawnych 
 

• Wśród osób niepełnosprawnych ogółem w Małopolsce  
osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 53%  

• Wśród osób niepełnosprawnych prawnie w Małopolsce  
także dominowały osoby w wieku poprodukcyjnym (51,2%) 
 

 
 
 Źródło: Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań GUS,2018 r., GUS BDL 



Polityka senioralna  
statystyki, wyniki badań 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2017 r.,  

Udział mieszkańców z niepełnosprawnością 
prawną w ogólnej liczbie mieszkańców 
Małopolski - wg powiatów 
NSP 2011 
 
Małopolska – 8,5% 
Powiat krakowski – 9,7% 



Polityka senioralna  
statystyki, wyniki badań 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2017 r., Informacja o 
sytuacji osób starszych na podstawie badań GUS,2018 r.  

Potencjał pielęgnacyjny w Małopolsce w latach 2015 - 2017  
oraz prognoza na 2035 r. 
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stosunek liczby kobiet w wieku 45-64 lat do osób w 
wieku 80+ 

• wśród osób co najmniej 85-letnich 
ponad 72% to kobiety i na 100 
mężczyzn przypada ich 260! 
 
 

• w wieku sędziwym – aż 2/3 to 
osoby owdowiałe, w tym ponad 
90% to samotnie żyjące kobiety 

 
 
 
 
 



Polityka senioralna  
statystyki, wyniki badań 

Usługi opiekuńcze w Małopolsce  
w 2017 r. 

Wg badań EHIS co trzecia osoba  
w wieku 65 lat i więcej miała trudności  
z wykonaniem codziennych czynności 
związanych z samoobsługą 
 
blisko 45% osób musiało samotnie zmagać 
się z tymi problemami 
 
 
 
 
 
 
 

Usługi opiekuńcze w Małopolsce w 2017 r. 
w ujęciu gminnym:

brak usług

do 10 osób objętych usługami

powyżej 10 osób objętych usł.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2017 r., Informacja o 
sytuacji osób starszych na podstawie badań GUS,2018 r.  



Polityka senioralna  
statystki, wyniki badań  

• Osoby starsze stanowiły 54,5% uczestników zajęć kół gospodyń wiejskich 
31,7% uczestników dyskusyjnych klubów filmowych, 
35,7% uczestników zajęć informatycznych… 

 
• Wg wyników Badania spójności społecznej uczestnictwo osób starszych  

w świeckich organizacjach pozarządowych jest niższe niż osób 
w młodszych grupach wiekowych  
 

• Skala aktywności osób starszych we wspólnotach, organizacjach lub 
grupach religijnych jest podobna skali obserwowanej wśród ogółu 
ludności 
 

• Słuchacze UTW stanowią ok. 1% ludności w wieku 60 lat i więcej 
 
 

Źródło: Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań GUS,2018 r. 



Polityka senioralna  
statystyki, wyniki badań 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2017 r.,  

Uniwersytety trzeciego wieku  
w Małopolsce w 2017 r. 
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Polityka senioralna  
programy rządowe 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
 
• Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo  

- Solidarność 
 

• Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  
na lata 2014 - 2020 
 

• Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 
 

• Program Opieka 75+ 2018 
 
                                                            www.senior.gov.pl 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo  
– Uczestnictwo – Solidarność 

• Polityka społeczna wobec osób starszych - długofalowe i systemowe 
oddziaływanie państwa oraz innych podmiotów publicznych  
i niepublicznych na kształtowanie warunków… (…) 

• Polityka społeczna wobec osób starszych jest polityką interdyscyplinarną… 
(…) 

• Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości 
życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania  
jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo  
– Uczestnictwo – Solidarność 

kluczowymi podmiotami polityki społecznej wobec osób w starszym wieku 
są:  

• rodzina 

• państwo  

• samorząd terytorialny  

• organizacje pozarządowe, w szczególności podmioty ekonomii  

społecznej i solidarnej 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo  
– Uczestnictwo – Solidarność 

W długim okresie, następować powinno redefiniowanie cezury wieku,  
od którego rozpoczyna się starość  

Powinno uwzględniać się zróżnicowanie populacji osób starszych ze względu 
na:  

• stan zdrowia, sprawność fizyczną i mentalną, stopień samodzielności  

• sytuację środowiskową (rodzina i najbliższe otoczenie), zamieszkiwanie 
samotnie lub z innymi członkami gospodarstwa domowego  

• sytuację materialną i bytową, sytuację na rynku pracy  

• miejsce zamieszkania 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo  
– Uczestnictwo – Solidarność 

 
Obszary dotyczące ogółu osób starszych 
⁻ Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie 

⁻ Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form 
aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i 
religijnej  

⁻ Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób 
starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, 
dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji  
rodzinnej  

⁻ Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i 
rehabilitacji 

 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – 
Uczestnictwo – Solidarność 

 
⁻ Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy  

i zaniedbaniom wobec osób starszych  

⁻ Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej  

⁻ Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne),  
do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) 
oraz edukacja w starości (osoby starsze) 

 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – 
Uczestnictwo – Solidarność  

 
Obszary uwzględniające działania wobec niesamodzielnych osób 
starszych 
⁻ Zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwienie dostępu do 

usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska 
zamieszkania do możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób 
starszych  

⁻ Zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, 
rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych, dostosowanych do 
potrzeb niesamodzielnych osób starszych  

⁻ Sieć usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych 
niesamodzielnym osobom starszym  

⁻ System wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób 
starszych przez instytucje publiczne 

 

 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014 - 2020 (komponent konkursowy) 

I. Edukacja osób starszych 

1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, 
gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, 
edukacja, wizyty studyjne, języki obce, umiejętności interpersonalne, 
nowe technologie), programy edukacyjne i warsztaty o starzeniu, 
osobach starszych i aktywnym starzeniu 

2. Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich  

3. Kształcenie opiekunów 

4. Promowanie wolontariatu kompetencji  

5. Promocja oferty edukacyjnej wśród osób starszych 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 
2020 

II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową  

1. Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych  

2. Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób 
starszych  

3. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące różne pokolenia.  

4. Budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat wewnątrz  
i międzypokoleniowy 

5. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu 

 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014 - 2020  

III. Partycypacja społeczna osób starszych  

1. Formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych 
(rozwój społeczeństwa obywatelskiego) 

2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu 
społecznym/publicznym 

3. Sieć pomocowo-informacyjna (budowanie pozytywnego wizerunku 
starości, pomoc obywatelska) 

4. Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup 
obywatelskich oraz organizacji pożytku publicznego 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014 - 2020 

IV. Usługi społeczne dla osób starszych 

1. Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom 
starszym) 

2. Wspieranie różnych form samopomocy  

3. Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług 
opartych na działalności wolontariuszy 

4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, 
kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych  
i turystycznych 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Program Senior+ na lata 2015-2020 

 Rozbudowa infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym  
- sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” 

 Wsparcie finansowe w tworzeniu Domów i Klubów „Senior+” przez JST, 
których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój 
infrastruktury dla osób starszych  

lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu 

JST uwzględnia w ofercie na realizację zadania komplementarność z 
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz strategią 
polityki społecznej dla właściwego województwa 

 Umożliwienie osobom 60+ korzystania z oferty: aktywizacji, 
prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej  
- w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Program Senior+ na lata 2015-2020  

 

 JST po uzyskaniu dotacji mogą zlecić realizację zadania w ramach 
Programu podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 JST mogą także realizować zadanie w partnerstwie z w/w podmiotami 



Polityka senioralna  
programy rządowe 

Program Opieka 75+ 2018 

 Dla gmin do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze 
samodzielnie 

 Wsparcie w realizacji usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat 
i więcej, do 50% przewidywanych kosztów  

 W 2019 r. w rozszerzonej formie - nie tylko dla osób samotnych, 
także do osób pozostających w rodzinach 

 W 2019 r. w rozszerzonej formie - także gminy, realizujące usługi 
opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których 
założycielami są JST 



 
Polityka senioralna  
Województwo Małopolskie  

1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

2. Operacjonalizacja Strategii RWM 2014-2020: 
• Program Strategiczny Ochrona Zdrowia 
• Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 
• Program Strategiczny Włączenie Społeczne  
• + Modele usług 
• … 
• … 

3. Finansowanie strategii a Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020   

                                                                                                 

                                                                                              www.malopolska.pl 

 



 
Polityka senioralna  
Województwo Małopolskie  

Program Strategiczny Włączenie Społeczne  

• Cel Strategiczny 3. Wdrożenie regionalnej strategii działań  
w kontekście starzenia się społeczeństwa 

 Rozwijanie oferty wsparcia dziennego dla osób starszych  
w środowiskach lokalnych 

 Centra wsparcia opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych, w szczególności seniorów  

 „REAKTYWACJA” - rozwijanie inicjatyw lokalnych oraz działań 
edukacyjnych dla dobrej starości 

 

www.rops.krakow.pl 



 
Polityka senioralna  
Województwo Małopolskie  

Program Strategiczny Włączenie Społeczne - Modele usług 

 

• Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną 
opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski 

• Rekomendacje dla prowadzenia centrów wsparcia opiekunów 
nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych w Małopolsce 

                                                                                              

 

 

 

www.rops.krakow.pl 



 
Polityka senioralna  
Województwo Małopolskie  

Najbliższy Konkurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              www.rpo.malopolska.pl 

 



 
Polityka senioralna  
Województwo Małopolskie  

Komplementarność z Programem Wieloletnim „Senior +” na lata 2015  
- 2020  

W ramach kryterium ocenie podlega komplementarność projektu  
z Programem Wieloletnim „Senior +” na lata 2015-2020:   

projekt zakłada wsparcie dziennego domu, którego utworzenie objęte 
zostało dofinansowaniem w ramach Programu „Senior +”  
na lata 2015-2020 – 10 pkt. 

                                                            

 

 

                                                                

                                                                                 www.rpo.malopolska.pl 
 



Polityka senioralna 
długofalowe i systemowe oddziaływanie państwa  
oraz innych podmiotów publicznych i niepublicznych… 



  

 

 

Dziękuję Państwu za uwagę 

Małgorzata Szlązak 

 


