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Wyzwania powiatowej polityki senioralnej 

Samorząd powiatowy przyjazny seniorom 
 Seniorzy pełnoprawnymi obywatelami 

 Potencjał osób starszych, zmiany demograficzne  

 Seniorzy obecni 

 Osoby wchodzące aktualnie w wiek senioralny 

 Seniorzy jutra 

 Feminizacja starości, podwójne starzenie 

 



Wyzwania powiatowej polityki senioralnej 

Tworzenie sieci wsparcia osób starszych 
Źródła wsparcia:   

 Sieci społeczne - rodzina, znajomi, sąsiedzi 

 Instytucje, organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe 

 Podmioty gospodarcze - „Srebrna gospodarka” 

Cele wsparcia: 

 Poczucie bezpieczeństwa fizycznego, socjalnego, społecznego 

 

 



Wyzwania powiatowej polityki senioralnej 

Czynniki warunkujące korzystanie ze wsparcia  

i różnicujące zbiorowość osób starszych 

Żyjemy dłużej, zmiany modelu i stylu życia   

 Stan zdrowia, 

 Sytuacja rodzinna, 

 Zasoby kulturowe, 

 Faza życia, 

 Status ekonomiczny. 

 



Wyzwania powiatowej polityki senioralnej 

Działalność samorządu terytorialnego i instytucji 

publicznych ukierunkowana na: 

 Wspieranie samodzielności w miejscu zamieszkania osób starszych 

 Wspieranie: 

  ich rodzin, opiekunów, 

 działalności sieci wsparcia, w tym organizacji pozarządowych 



Wyzwania powiatowej polityki senioralnej 

Obszary wsparcia: 
 Bezpieczeństwo ekonomiczne 

 Zdrowie 

 Opieka 

 Bezpieczeństwo w środowisku zamieszkania 

 Edukacja 

 Czas wolny - kultura, rekreacja, turystyka, in. 

 Mieszkalnictwo 

 



Wyzwania powiatowej polityki senioralnej 

Dobre praktyki: 
 Powiatowa Rada Seniorów – ciało reprezentujące seniorów, ma charakter 

konsultacyjny, doradczy i inicjatywny 

 Domy dziennego pobytu; Kluby Senior + 

 Okienko „Praca dla Seniora” – Powiatowy Urząd Pracy, wsparcie dla aktywnych 

seniorów 

 Pełnomocnik/Doradca ds. Osób Starszych - koordynator spraw senioralnych  

w powiecie 

 Tworzenie „Polityki senioralnej w powiecie”- władze powiatu we współpracy  

z mieszkańcami 

 

 

 



Wyzwania powiatowej polityki senioralnej 

Warto wiedzieć: 

 Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 

(Uchwala RM 24.12.2013) 

  Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – 

UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ ( Uchwała RM 28.10.2018)  

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych 

 Coroczna Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce, przyjmowana przez 

Sejm RP 

 Rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, na lata 

2014-2020 

 Rządowy Program Dostępność Plus na lata 2018-2025.  
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Radca prawny, członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Członek Komisji 
Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, inicjatorka i prezes 
Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW oraz Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju  
i Nowym Sączu. 


