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Krótko o projekcie



Projekt zakładał 39 dwudniowych warsztatów:
• 20 samorządach Metropolii Poznań 
• 19 samorządach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Ponad 800 uczestników projektu

w tym 383 osoby w Metropolii Poznań

Krótko o projekcie



Tematy, które były poruszane na warsztatach:

Krótko o projekcie

POLITYKA 
SENIORALNA

GMINNE 
RADY SENIORÓW

KONSULTACJE 
SPOŁECZNE

NARZĘDZIA CYFROWE 
W PARTYCYPACJI 
OBYWATELSKIEJ

AKTYWIZACJA SENIORÓW DO 
BIERNEGO I CZYNNEGO PRAWA 

WYBORCZEGO

SKUTECZNA 
KOMUNIKACJA

WOLONTARIAT 
SENIORÓW



Warsztaty

o polityce senioralnej



Polityka senioralna wg uczestników warsztatów

ZDROWIE AKTYWNOŚĆ

ZABEZPIECZENIE DOSTĘPNOŚĆ





1. ZDROWIE

 dostępność do specjalistów w ramach NFZ (AOS)

 dostępność do świadczeń szpitalnych

 profilaktyka zdrowotna (badania przesiewowe, szczepienia)

 sanatoria i turnusy zdrowotne

 rehabilitacja

 nocna i świąteczna opieka medyczna

 apteki i leki

 opieka paliatywna
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2. AKTYWNOŚĆ
 rada seniorów, kluby seniorów, uniwersytety III wieku

 dzienne domy seniorów, zajęcia integracyjne i tematyczne

 aktywność fizyczna i sport seniorów, wypoczynek, wycieczki

 uczestnictwo w kulturze

 edukacja seniorów (szkolenia i warsztaty)

 problem osamotnienia

 wydarzenia międzypokoleniowe

 aktywność obywatelska: wybory, budżet obywatelski

 aktywność społeczna – związki, stowarzyszenia
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3. ZABEZPIECZENIE
 opieka społeczna (OPS, MOPS), opieka nad os. niesamodzielnymi 

stacjonarna (np. ZOL, DPS) i domowa (np. asystenci)

 gminna/miejska karta seniora, ulgi dla seniorów (np. bilet seniora)

 nieodpłatne usługi dodatkowe dla seniorów (pudełko/koperta 

życia, złota rączka, taksówka dla seniora, książka dla seniora)

 instytucje dla seniorów np. Centrum Inicjatyw Senioralnych

 mieszkania socjalne i komunalne

 emerytury i dodatki finansowe (ZUS)

 pomoc prawna i konsumencka
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4. DOSTĘPNOŚĆ

 dostępna komunikacja i transport

 dostępność infrastruktury, ergonomia, bariery architektoniczne 

i uniwersalne projektowanie

 dostępność informacji, internet, wykluczenie 

informacyjne, wykluczenie cyfrowe

 dostępne mieszkania seniorów umożliwiające 

utrzymanie samodzielności seniorów

Polityka senioralna wg uczestników warsztatów



SFERY WSPÓLNE

Sfery wskazywane jako wchodzące w skład dwóch lub więcej 

ww. kategorii:

• wolontariat
• współpraca z samorządem
• stworzenie funkcji rzecznika seniorów 

w obrębie urzędów
• pomoc koleżeńska
• informacja
• system prawny i instytucjonalny

Polityka senioralna wg uczestników warsztatów



Polityka senioralna

Polityka senioralna 

• jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej 
wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują 
zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się.

Cel polityki senioralnej 

• wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu 
oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, 
niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych 
ograniczeniach funkcjonalnych.



Hierarchizacja ram polityki senioralnej wg uczestników warsztatów

1. Podnoszenie jakości i dostępności usług społecznych 
oraz ochrony zdrowia dla osób starszych.

2. Kształtowanie społecznego szacunku wobec osób starszych 
oraz włączanie ich w procesy funkcjonowania społecznego.

3. Dostępność miejsc publicznych dla osób starszych.

4. Rozwój transportu dla osób starszych.

5. Wprowadzenie skutecznej komunikacji i informacji 
jako form komunikowania się ze środowiskiem osób starszych.

6. Rozwój mieszkalnictwa dla osób starszych.

7. Kształtowanie warunków do wzrostu 
partycypacji społecznej i obywatelskiej.



Wybrane postulaty seniorów dla samorządowców

 Wprowadzenie nowych bezpłatnych usług dodatkowych dla seniorów tj. 

złota rączka, pudełko życia, opaska życia, książka dla seniorów.

 Potrzeba uruchomienia nieodpłatnych specjalnych usług dla seniorów 

związanych z transportem tj. taksówka dla seniora, czy darmowe bilety już 

dla osób 60+ (a nie jak obecnie zazwyczaj 70+).

 Potrzeba tworzenia i realizacji kolejnych programów zdrowotnych z 

bezpłatnymi świadczeniami np. rehabilitacja zdrowotna.

 Intensyfikacja różnego rodzaju inicjatyw międzypokoleniowych, w 

ramach których osoby 60+ mogłyby współdziałań z dziećmi i młodzieżą, a 

także z osobami w wieku produkcyjnym.



Wybrane postulaty seniorów dla samorządowców

 Ważniejsze deficyty w zakresie dostępności miejsc publicznych: 

ogólnodostępne toalety w miejscach publicznych (parki, centra 

miejscowości), brak ławek na ciągach pieszych umożliwiających seniorom 

odpoczynek, windy.

 Stworzenie funkcji rzecznika osób starszych w Urzędzie lub nawet 

Punktu Obsługi Seniora, do którego osoba starsza mogłaby zwrócić się 

ze swoim problemem i zostać odpowiednio zaopiekowana.

 Jeden numer telefonu informacji dla seniorów w Urzędzie.

 Postulat wprowadzenia powiadamiania SMS na temat ważnych wydarzeń 

w gminie dotyczących seniorów.



Wybrane postulaty seniorów dla samorządowców

 Powołanie rady seniorów (w gminach gdzie jeszcze nie ma tego organu)

 Uruchomienie budżetu obywatelskiego (w gminach gdzie nie funkcjonuje) 

oraz promocja tej formy partycypacji wśród seniorów (głosowanie nie 

tylko przez internet!).

 Promowanie wolontariatu sąsiedzkiego i pomocy koleżeńskiej (wymiana 

usług wzajemnych – bank czasu). 

 Wsparcie rozwoju mieszkalnictwa osób starszych np. wsparcie zamiany 

mieszkań, promocja “mieszkań” współdzielonych, potrzeba pozyskiwania 

dotacji na dostosowanie mieszkań (w tym łazienki), wsparcie jak 

najdłuższego utrzymania samodzielności (asystenci, złota rączka).



Ankieta potrzeb



Ankieta dot. potrzeb seniorów w Metropolii Poznań

 Badanie potrzeb i oczekiwań osób starszych

 Wersja drukowana (dla uczestników 

warsztatów) i wersja online na 

metropolitalnym portalu konsultacji 

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl

 Liczba wypełnionych ankiet: 181

http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/


Ankieta dot. potrzeb seniorów w Metropolii Poznań

Stworzono profil seniora

ukazujący 

najczęściej 

występujące 

w badanej 

zbiorowości 

cechy i preferencje



6%

14%

18%

26%

30%

38%

40%

40%

44%

49%

52%

75%

0% 20% 40% 60% 80%

inne

możliwości rozwijania zainteresowań

kultura – oferta stała 

wydarzenia kulturalne i turystyka

relacje międzyludzkie

propagowanie zdrowego trybu życia

opieka społeczna

rekreacja i aktywność ruchowa

ochrona zdrowia – profilaktyka 

mechanizmy wpływu na władzę

integracja międzypokoleniowa

ochrona zdrowia – w ramach NFZ
Pytanie nr 1:

Proszę zaznaczyć 

sfery życia społ., 

w ramach których 

w swoim lokalnym 

środowisku 

dostrzega Pani/Pan 

największe 

deficyty 

w stosunku do 

potrzeb seniorów:



3%

11%

15%

19%

23%

30%

31%

40%

43%

44%

52%

54%

67%

0% 20% 40% 60% 80%

inne

warsztaty szachowe

warsztaty fotograficzne

zajęcia językowe

warsztaty artystyczne

zajęcia kulturalne

warsztaty prawno-ekonomiczne

warsztaty psychologiczne

zajęcia komputerowe

warsztaty z opieki nad obłożnie chorymi

zajęcia ruchowe

warsztaty obywatelskie

wycieczki krajoznawczePytanie nr 2:

Proszę zaznaczyć 

aktywności, 

w których 

chciałaby/

chciałby 

Pani/Pan 

w przyszłości 

uczestniczyć:



59% 41%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

zgadzam się (zdecydowanie/raczej) nie zgadzam się (zdecydowanie/raczej)

20% 39% 28% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam
raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam

Pytanie nr 5:

Proszę zaznaczyć 

w jakim stopniu zgadza 

się Pani/Pan 

ze zdaniem: 

„Czuję, że mam wpływ 

na codzienność 

i rozwój mojej 

społeczności lokalnej, 

osiedla, miejscowości, 

samorządu, gminy”





Biura projektu „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań 

i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

tel. 61 669 80 54

DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ!

www.senior.metropoliapoznan.pl

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

tel. 62 598 52 37


