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1. Wstęp 
 

Projekt „Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na 

terenie Metropolii Poznań polegał na organizacji 20 dwudniowych warsztatów. Pierwszy 

z cyklu warsztatów odbył się w dniach 25-26 maja 2018 w Dopiewie. Ostatni warsztat 

zorganizowano w Stęszewie 23 i 26 listopada 2018. 

W warsztatach brali udział seniorzy w wieku 60+ z danej gminy, urzędnicy (w tym radni) 

odpowiedzialni za realizację polityki senioralnej w danej gminie oraz przedstawiciele 

organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką senioralną. W założeniu w każdym 

warsztacie miało wziąć udział co najmniej 20 osób. W praktyce jednak liczba ta wahała się w 

ramach warsztatów w Metropolii Poznań w zależności od lokalizacji i wynosiła od 5 do 52 osób. 

Projekt swoim zakresem oddziaływania na terenie Metropolii Poznań sumarycznie objął grupę 

383 uczestników. 

Warsztaty miały charakter interdyscyplinarny i dostosowany do potrzeb danej gminy, bazując 

na konkretnych potrzebach i uwarunkowaniach. Warsztaty prowadzone były przez trenerów-

specjalistów i dotyczyły następujących tematów: polityka senioralna, gminne rady seniorów, 

komunikacja, konsultacje społeczne dla seniorów, przygotowywanie projektów przez 

seniorów, wykorzystywanie narzędzi elektronicznych na potrzeby partycypacji, aktywizacja 

seniorów do czynnego i biernego prawa wyborczego, wolontariat. 

Równolegle podczas warsztatów przeprowadzono badanie ankietowe w grupie seniorów nt. 

potrzeb i oczekiwań osób starszych. Ankieta była anonimowa. Uczestnicy zajęć mieli 

możliwość wypełnienia ankiety podczas warsztatów lub po ich zakończeniu drogą 

elektroniczną, gdyż ankieta prócz wersji drukowanej była także dostępna online na 

metropolitalnym portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.metropoliapoznan.pl. 

Ankieta była uruchomiona w wersji online od 1 października do 29 listopada 2018. 

Respondenci zostali poinformowani, że wyniki ankiety posłużą do opracowania niniejszego 

Raportu oraz pomogą w planowaniu przyszłych projektów senioralnych. 

W ramach projektu zorganizowano także konferencję podsumowującą przedsięwzięcie w dniu 

7 grudnia 2018 w Urzędzie Miasta Poznania. W konferencji wzięły udział 44 osoby. Podczas 

wydarzenia zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych warsztatów oraz raport z badania 

ankietowego. Gościem specjalnym była przedstawicielka Tarnowskiego Centrum Senioralnego 

z Jankowic (Gmina Tarnowo Podgórne), która przedstawiła dobre praktyki związane 

z realizacja polityki senioralnej na poziomie samorządowym. 
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2. Przykładowy program warsztatów 
 

Warsztaty: Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań 

Spotkanie organizowane w ramach projektu pt.  
„AKTYWNI SENIORZY W METROPOLII POZNAŃ  

I W AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ” 

 

DZIEŃ 1 
  

16.00 – 16.20 Powitanie uczestników  

16.20 – 17.00 Polityka senioralna 

16.20 – 16.45 
Uczestnicy stworzą skojarzenia związane z partycypacją obywatelską 
metodą mind mapping. Za pomocą tej metody stworzymy senioralny 
słownik opisujący pojęcie „polityka senioralna”. 

16.45 – 17.00 
Ramy polityki senioralnej  
– wprowadzenie do zagadnienia oraz podziału na najważniejsze obszary 
tematyczne, ważne z punktu widzenia uczestników warsztatów. 

17.00 – 17.15 Przerwa   

17.15 – 18.00 Ramy polityki senioralnej – warsztaty 

 
Komponent warsztatowy mający na celu wypracować rekomendacje do 
lokalnych polityk senioralnych w obszarach istotnych dla danej gminy. 
Podczas warsztatów pracować będziemy metodą Word Cafe. 

18.00 – 18.15 Przerwa   

18.15 – 19.00 Gminne Rady Seniorów – warsztaty 

 Artykuł 5c bez tajemnic.  

 Funkcjonowanie Gminnych Rad Seniorów. 

 Warsztat z komunikacji Rady Seniorów z Urzędem Gminy. 

19.00 Podsumowanie I dnia warsztatów 
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DZIEŃ 2 
  

9.00 Powitanie uczestników  

9.00 – 9.45 Wolontariat seniorów 

9.00 – 9.30 
Warsztat dotyczący organizacji wolontariatu w oparciu o seniorów  
w danej gminie. 

9.30 – 9.45 
Wolontariacki Barometr Społeczny  
- tworzenie zarysu potencjalnych odbiorców wolontariatu metodą 
tworzenia barometru społecznego. 

9.45 – 10.00 Przerwa  

10.00 – 11.40 Konsultacje społeczne i budżety obywatelskie 

10.00 – 10.20 Wprowadzenie do tematu konsultacji i budżetów obywatelskich. 

10.20 – 11.20 
Komponent edukacyjno-aktywizujący w zakresie uczestnictwa w 
konsultacjach społecznych, szkolenie z przygotowywania projektów do 
budżetów obywatelskich. 

11.20 – 11.40 Informacje o portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl. 

11.40 – 12.00 Przerwa   

12.00 – 12.45 Wybory samorządowe  

 
Komponent edukacyjno-aktywizujący w zakresie czynnego i biernego 
uczestnictwa w wyborach samorządowych. 

12.45 – 13.00 
Podsumowanie obu dni, wypełnienie ankiet podsumowujących,  
wolne wnioski, zdjęcia pamiątkowe. 

13.00 Zakończenie dwudniowych warsztatów. 

  

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
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3. Harmonogram warsztatów w Metropolii Poznań 
 

Lp. Data Gmina Lokalizacja warsztatów 

1. 25-26.05.2018 Dopiewo 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, 
ul. Polna 1, 62-070 Dopiewo. 

2. 11-12.06.2018 Śrem 
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Śremie, 
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem. 

3. 22-23.06.2018 Szamotuły 
Centrum Integracji i Rehabilitacji, 
ul. Franciszkańska 5, 64-500 Szamotuły. 

4. 25-26.06.2018 Murowana Goślina 
Sala w OPS w Murowanej Goślinie,  
ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina. 

5. 29-30.06.2018 Puszczykowo 
Sala konferencyjna w hali widowiskowo-sportowej, 
ul. Podgórna 21, 62-040 Puszczykowo. 

6. 2-3.07.2018 Rokietnica 
Urząd Gminy w Rokietnicy (Sala sesyjna) 
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica. 

7. 4-5.07.2018 Luboń 
Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Luboniu,  
ul. Romana Maya 1b, 62-030 Luboń. 

8. 6-7.07.2018 Swarzędz 
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Swarzędzu,  
ul. Sienkiewicza 21, 62-020 Swarzędz. 

9. 13-14.07.2018 Tarnowo Podgórne 
Tarnowskie Centrum Senioralne (Pałac Jankowice), 
ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice. 

10. 6-7.09.2018 Kleszczewo 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 
ul. Poznańska 6, 63-005 Kleszczewo. 

11. 7-8.09.2018 Kostrzyn Wlkp. 
Świetlica w Gułtowach (OSP Gułtowy), 
ul. Kasztanowa 5, 62-025 Gułtowy. 

12. 12-13.09.2018 Buk 
Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk (kawiarnia), 
Pl. Reszki 29, 64-320 Buk. 

13. 14-15.09.2018 Kórnik 
Strażnica OSP Kórnik, 
ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik. 

14. 17-18.09.2018 Suchy Las 
Sala konferencyjna Parku Wodnego „Octopus”, 
ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las. 

15. 20-21.09.2018 Skoki 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach (sala sesyjna), 
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. 

16. 20-21.09.2018 Czerwonak 
Urząd Gminy Czerwonak (sala konferencyjna), 
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak. 

17. 12-13.10.2018 Komorniki 
Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach,  
ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki. 

18. 23-24.10.2018 Oborniki 
Urząd Miejski w Obornikach (sala sesyjna), 
ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. 

19. 23-24.10.2018 Pobiedziska 
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, 
ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska. 

20. 23/26.11.2018 Stęszew 
Urząd Miasta i Gminy w Stęszewie, 
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew. 

  



 
 

RAPORT  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ  

 

9 

4. Podsumowanie warsztatów w Metropolii Poznań 
 

Organizacja warsztatów obywatelskich w 20 samorządach Metropolii Poznań stanowiła 

główny element realizacji projektu pt. „Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej”. Podczas dwudniowych warsztatów w każdej lokalizacji poruszane były 

takie tematy, jak: polityka senioralna, gminne rady seniorów, konsultacje społeczne dla 

seniorów, przygotowywanie projektów przez seniorów, wykorzystywanie narzędzi 

elektronicznych na potrzeby partycypacji, aktywizacja seniorów do czynnego i biernego prawa 

wyborczego oraz wolontariat dla seniorów. 

Dużą część zajęć stanowiła praca w grupach. Seniorzy zajmowali się m.in. przygotowaniem 

swojej autorskiej definicji pojęcia „polityka senioralna” za pomocą metody mind mapping. 

Bazując na opracowanych podczas warsztatów materiałach zespół projektowy stworzył 

wspólne zestawienie sfer składających się na politykę senioralną: 

 
 

1. ZDROWIE 2. AKTYWNOŚĆ  

 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 

 rada seniorów 

 kluby seniorów, uniwersytety III wieku 

 dzienne domy seniorów 

 zajęcia integracyjne i tematyczne 

 aktywność fizyczna i sport seniorów 

 wypoczynek i wycieczki krajoznawcze 

 uczestnictwo w kulturze 

 edukacja seniorów (szkolenia i warsztaty) 

 problem osamotnienia 

 wydarzenia międzypokoleniowe 

 aktywność obywatelska seniorów: uczestnictwo 
w wyborach (czynne i bierne), budżet obywatelski 

 aktywność społeczna – związki, stowarzyszenia 
i fundacje 

 

ZDROWIE AKTYWNOŚĆ

ZABEZPIECZENIE DOSTĘPNOŚĆ
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3. ZABEZPIECZENIE 4. DOSTĘPNOŚĆ 

 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 dla osób 60-70 lat) 

 emerytury i dodatki finansowe (ZUS) 

 pomoc prawna i konsumencka 

 nieodpłatne usługi dodatkowe dla seniorów 
(pudełko/koperta życia, złota rączka, taksówka 
dla seniora, książka dla seniora, opaska 
medyczna SOS) 

 edukacja nt. bezpieczeństwa 

 instytucje samorządowe wspierającej seniorów 
np. Centrum Inicjatyw Senioralnych 

 mieszkania socjalne i komunalne 

 dostępna komunikacja 
i transport 

 dostępność 
infrastruktury, 
ergonomia, bariery 
architektoniczne 
i uniwersalne 
projektowanie 

 dostępność informacji, 
internet, wykluczenie 
informacyjne i cyfrowe 

 dostępne mieszkania 
seniorów umożliwiające 
utrzymanie 
samodzielności seniorów 

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 

 

Zgodnie ze stosowanym podejściem definicyjnym „polityka senioralna” - 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. Celem tej polityki jest więc 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. 

Wdrażanie różnych rozwiązań w ramach polityki senioralnej odbywa się w obrębie 

określonych ram. Kolejnym ważnym punktem każdego z warsztatów było przedstawienie 

7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) oraz 

zorganizowanie otwartego głosowania wśród uczestników w celu wybrania najważniejszych 

z ich punktu widzenia sfer tematycznych życia seniorów. 
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Poniżej hierarchizacja ram polityki senioralnej, przygotowana na podstawie wyników 

przeprowadzonych warsztatów (począwszy od wskazywanych najczęściej): 

 

Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej hierarchizacji ram polityki senioralnej: 

 Spośród ww. ram najczęściej wybierano sferę związaną z ochroną zdrowia i opieką 

społeczną. Wybór ten wydaje się tym bardziej uzasadniony, że seniorzy – jak żadna 

inna grupa społeczna – na co dzień borykają się z wieloma problemami w zakresie 

utrzymania dobrostanu fizycznego czy zapewnienia optymalnej jakości życia. Wiele 

z postulatów mających na celu poprawę sytuacji związanej z tą sferą wymaga zmian na 

poziomie ogólnopolskim i była związana ze stanem publicznej służby zdrowia oraz 

jakością i dostępnością świadczeń w ramach NFZ. Jako największy problem 

wskazywano kolejki do specjalistów (AOS), długi okres oczekiwana na świadczenia 

szpitalne i rehabilitacji zdrowotnej, niedostateczną dostępność do turnusów 

rehabilitacyjnych i pobytów w sanatorium, oraz wysokie koszty leków. Jako plusy 

wskazywano możliwość uczestnictwa w edukacji zdrowotnej i działaniach 

profilaktycznych tj. badania przesiewowe, szczepienia przeciwko grypie, organizacja 

„białych sobót”. Uczestnicy podkreślali potrzebę tworzenia i realizacji kolejnych 

programów zdrowotnych z bezpłatnymi świadczeniami. W dziedzinie ochrony zdrowia 

znalazły się także postulowane przez osoby 60+ usługi dodatkowe tj. pudełko życia czy 

opaska życia. 

 Bardzo wysoką pozycję zajęła także sfera związana z kształtowaniem społecznego 

szacunku wobec osób starszych. W tej dziedzinie mieszczą się także różnego rodzaju 

inicjatywy międzypokoleniowe, aktywizacja seniorów, działania mające na celu 

wykorzystanie doświadczeń życiowych osób starszych, utrzymanie ich zaangażowania 

społecznego w ramach wydarzeń (festyny, imprezy) i inicjatyw lokalnych (projekty, 

bieżąca działalność społeczna). Uczestnicy warsztatów wielokrotnie wskazywali, 

że dysponują unikalnym doświadczeniem życiowym w różnych dziedzinach oraz są 

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. 
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przekazicielami tradycji i tożsamości lokalnej. A na emeryturze nierzadko posiadają 

czas i wykazują chęć do aktywności i działania w swoim lokalnym środowisku. Mimo to 

nierzadko czują się wykluczeni i odstawieni „na boczny tor”. W tym kontekście 

zazwyczaj pojawiały się postulaty intensyfikacji różnego rodzaju inicjatyw 

międzypokoleniowych, w ramach których osoby 60+ mogłyby współdziałań z dziećmi 

i młodzieżą, a także z osobami w wieku produkcyjnym. 

 W zakresie dostępności miejsc publicznych dla osób starszych w wielu przypadkach 

podkreślano, jak wiele się zmieniło w ciągu ostatnich 30 lat. W tym okresie znacząco 

zwiększył się udział infrastruktury przystosowanej dla potrzeb osób o obniżonej 

mobilności poprzez inwestycje związane m.in. z: budową podjazdów, montażem wind, 

modernizacją krawężników i ciągów pieszych czy przystosowaniem toalet 

w instytucjach publicznych. Nadal jednak wskazywano na deficyty m.in. w zakresie 

liczby ogólnodostępnych toalet w miejscach publicznych (parki, centra miejscowości) 

czy braku ławek na ciągach pieszych umożliwiających seniorom odpoczynek w drodze 

z domu do miejsc użyteczności publicznej. Ponadto nadal pojawiały się postulatu 

budowy wind czy podjazdów w miejscach, które ze względów budżetowych do tej pory 

nie przeszły modernizacji pod kątem dostępności. 

 Jeśli chodzi o rozwój transportu osób starszych wśród deficytów uczestnicy 

warsztatów wskazywali głównie na zbyt mały udziału autobusów i tramwajów 

niskopodłogowych, niedostateczną siatkę połączeń i częstotliwość kursów 

umożliwiających dotarcie do lekarza czy sklepu (szczególnie w przypadku obszarów 

wiejskich i oddalonych od centrów osiedli), niedostosowanie tablic informacyjnych dla 

osób starszych (małe literki na rozkładach jazdy), braki w zakresie infrastruktury 

rowerowej (seniorzy w dużej części to grupa niezmotoryzowana), zwiększenie liczby 

miejsc parkingowych itp. Wskazywano także na potrzebę uruchomienia specjalnych 

usług dla seniorów związanych z transportem tj. taksówka dla seniora, czy darmowe 

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

 Kolejną sferą wskazywaną przez osoby starsze, jako ważną było wprowadzenie 

skutecznej komunikacji i informacji jako form komunikowania się ze środowiskiem 

osób starszych. W ramach ciekawych postulatów, które pojawiły się podczas 

warsztatów należy wymienić 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. Bardzo wiele osób starszych 

podkreślało swoje zagubienie przy okazji styczności z urzędniczą nowomową czy 

skomplikowanymi procedurami urzędowymi. Część z osób wskazywało potrzebę 

koordynacji informacji np. jeden numer telefonu informacji dla seniorów. Pojawiał się 

także postulat wprowadzenia powiadamiania SMS na temat ważnych wydarzeń 

w gminie dotyczących seniorów. W gminach, gdzie nie ma jeszcze rady seniorów, 

uczestnicy podkreślali, że organ ten mógłby pomóc w komunikacji na linii samorząd-

seniorzy. O skuteczności tej formy udziału osób starszych w życiu obywatelskich 

samorządu opowiadali z kolei seniorzy z gmin, gdzie funkcjonują już powodzeniem rady 

seniorów. 

 W zakresie rozwoju mieszkalnictwa dla osób starszych, jako najbardziej palące 

postulaty wskazywano m.in.: dostosowanie infrastruktury dla osób starszych (windy, 

podjazdy, łazienki), potrzebę oddawania mieszkań parterowych dla osób starszych, 
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informowanie seniorów o możliwości kupna i dofinansowania sprzętu 

rehabilitacyjnego, stworzenie polityki korzystania przez seniorów z mieszkań w dużych 

i małych miejscowościach (oraz wsparcie zamiany mieszkań), promocja “mieszkań” 

współdzielonych (walka z osamotnieniem), potrzeba pomocy asystenta seniora, 

potrzeba pozyskiwania dotacji na dostosowanie mieszkań (w tym łazienki), 

zwiększenie liczby miejsc w domach opieki dla osób niesamodzielnych, wsparcie jak 

najdłuższego utrzymania samodzielności także poprzez usługi dla seniorów (złota 

rączka, taxi dla seniora, książka dla seniora, wsparcie w zakupach, rehabilitacja 

domowa itp.). 

 W ocenie uczestników warsztatów na ostatnim miejscu w gronie ram polityki 

senioralnej znalazło się kształtowanie warunków do wzrostu partycypacji społecznej 

i obywatelskiej seniorów. Podobnie wyniki ankiety potrzeb seniorów, 

przeprowadzonej w ramach niniejszego projektu, wskazują na stosunkowo niskie 

poczucie sprawstwa nawet w gronie liderów społeczności seniorów. Jedynie 59% 

badanych uznało, że zgadza się ze zdaniem: „Czuję, że mam wpływ na codzienność 

i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu, gminy” (w tym 

tylko 20% zdecydowanie). Natomiast aż 41% respondentów nie zgadzało się z tym 

zdaniem (w tym 13% zdecydowanie). Można więc stwierdzić, że w tym zakresie istnieje 

bardzo duży potencjał do zmiany. Podczas warsztatów można było dojść do wniosku, 

że seniorzy nie doceniają jak duże znaczenie dla realizacji ich postulatów ze wszystkich 

innych ram polityki senioralnej ma wysoki poziom partycypacji obywatelskiej (budżet 

obywatelski, uczestnictwo w sesjach rady, kandydowanie w wyborach, uczestnictwo 

w NGO i korzystanie ze środków samorządowych przeznczonych dla NGO). W kilku 

gminach, gdzie sfera ta została wybrana przez uczestników warsztatów jako ważna, 

wśród postulatów można wskazać: stworzenie rady seniorów w gminie, uruchomienie 

budżetu obywatelskiego (jeśli obecnie nie funkcjonuje), intensyfikacja działań 

międzypokoleniowych, promowanie wolontariatu sąsiedzkiego i pomocy koleżeńskiej 

(wymiana usług wzajemnych – bank czasu).  

Podczas warsztatów duże zainteresowanie osób 60+ dotyczyło nieodpłatnych usług 

dodatkowych dla seniorów uruchamianych przez samorządy Metropolii Poznań tj.: 

 Pudełko/koperta życia - osoba starsza lub jej opiekun dostaje za darmo w urzędzie lub 

instytucji senioralnej pudełko, kopertę lub nalepkę naklejenia na słoik. W pudełku 

znajduje się karta informacyjna, którą należy wypełnić, umożliwiająca sprawne 

przeprowadzenie akcji ratunkowej. Część medyczną, dotyczącą przebytych chorób, 

operacji, przyjmowanych leków, alergii itp., wypełnia lekarz. Drugą część wypełnia 

senior. Wpisuje on dane osób z numerami telefonów, które należy powiadomić w razie 

potrzeby (np. w przypadku hospitalizacji komu przekazać klucze od mieszkania, kto 

zajmie się psem czy kotem). Usługa jest wprowadzona w kilkunastu gminach 

Metropolii Poznań. 

 Złota rączka - bezpłatne, drobne naprawy w domach seniorów – na przykład cieknący 

kran, zepsuta spłuczka, przepalona żarówka w lampie, wywiercenie. W Poznaniu 

z usług „złotej rączki” mogą skorzystać osoby samotne, w wieku 65 +, ale także 

samotne małżeństwa. Zgłoszenia przyjmuje miejskie call center. 
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 Taksówka dla seniora - seniorzy, którzy mają trudności w samodzielnym poruszaniu 

się komunikacją publiczną, mogą zamówić bezpłatną usługę transportową 

w dogodnym dla siebie terminie. Zgłoszenia przyjmowane są pod konkretnym 

numerem telefonu. Z bezpłatnych przejazdów taksówką do lekarza, szpitala, urzędu 

lub na cmentarz, by odwiedzić groby bliskich można skorzystać maksymalnie trzy razy 

w miesiącu. I tak w Poznaniu w 2017 r. seniorzy 70+ skorzystali z 1111 przewozów. 

 Książka dla seniora - propozycja skierowana jest do osób, którzy ukończyli 60 lat, ale 

z powodu złego stanu zdrowia nie są w stanie sami dotrzeć do biblioteki. Usługa została 

uruchomiona w Poznaniu w 2018 roku. Wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt. 

Pracownicy Biura przyjmą zgłoszenie i zapiszą je w odpowiednim formularzu. 

Formularz zawiera dane niezbędne do identyfikacji czytelnika, znajdują się w nim też 

informacje o konkretnych zamówionych tytułach i o tym, jakie książki lubi czytać 

senior. Następnie biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika do konkretnej, najbliższej 

seniorowi biblioteki, która objęta jest programem. Pracownik biblioteki przygotuje 

wybrane książki na podstawie wytycznych, jakie senior określił w zgłoszeniu. 

Pracownicy biblioteki odwiedzają czytelników raz w tygodniu, w poniedziałki 

w godzinach 11.30-14.30 - czyli w czasie, gdy na zewnątrz jest jeszcze jasno. Takie 

rozwiązanie przyjęto ze względów bezpieczeństwa. Każdy bibliotekarz będzie miał przy 

sobie identyfikator ze zdjęciem. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać w ten 

sam sposób: dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt. 

 Opaska medyczna SOS – to rodzaj popularnej w krajach zachodniej Europy biżuterii 

medycznej. Niewielka silikonowa opaska zakładana jest na rękę. Są na niej 

umieszczone najważniejsze informacje dotyczące jej właściciela: poważne choroby, 

przyjmowane leki, numer telefonu do bliskiej osoby. Dzięki temu w razie nagłego 

wypadku ratownicy medyczni wiedzą, jak pomóc właścicielowi opaski. Usługa została 

uruchomiona w Poznaniu w 2018 roku. Po opaskę może zgłosić się każdy mieszkaniec 

Poznania, który skończył 70 lat. By ją otrzymać, wystarczy wypełnić wniosek dostępny 

w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. 

Warsztaty spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem seniorów, którzy podkreślali potrzebę tego 

typu wydarzeń w przyszłości. Wykazywali także duże zaangażowanie w zakresie modułów 

związanych z partycypacją obywatelską i wyborami. Tworzyli liczne propozycje projektów 

obywatelskich. Wiele z nich ukierunkowane było na realizacje potrzeb seniorów. Podczas 

pracy w grupach uczestnicy wypełniali formularze projektów do budżetów obywatelskich, 

natomiast jeśli w danej gminie budżet obywatelski nie funkcjonuje – wypełniali wniosek o 

„mały grant” dla organizacji pozarządowych na ministerialnym wzorze. W ramach 

przygotowania do wyborów samorządowych seniorzy podzieleni na zespoły tworzyli także 

przykładowe programy wyborcze lokalnych komitetów wyborczych. Poprzez zabawę 

uczestnicy poznawali tajniki promocji kandydatów oraz formy badania lokalnych potrzeb. 

Podczas modułu dotyczącego wolontariatu uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach 

zaangażowania w wolontariat stały i akcyjny. Część warsztatowa tego elementu zajęć 

dotyczyła tworzenie opisu potencjalnych odbiorców wolontariatu metodą barometru 

społecznego.  
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4. Charakterystyka warsztatów na obszarze Metropolii Poznań 
 

4.1. Buk 

 

Miasto i Gmina Buk - ogólne informacje  

Gmina w liczbach (2014):    

Typ gminy  miejsko-wiejska 

Powierzchnia  91 km2 

Liczba mieszkańców 12 343 

miasto 6 197 

obszar wiejski 6 146 

Gęstość zaludnienia 137 osób/km2 

Liczba sołectw 11 

Dochody gminy ogółem 45 699 767 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 702 zł 

 

Gmina Buk znalazła się po raz pierwszy w granicach powiatu poznańskiego dopiero w 1998 

r., jednak obecnie jest już silnie związana z całą Metropolią. Rolniczy charakter gminy uległ 

wyraźnej zmianie po wybudowaniu węzła autostrady A2, wokół którego szybko powstała 

strefa aktywizacji gospodarczej. 

Nazwa miasta ma ciekawą historię. Według legendy pod największym z buków  w tej okolicy 
zmarł w wyniku ran odniesionych podczas polowania na żubry książę Mieszko I. Gmina Buk 
posiada bardzo dogodne położenie komunikacyjne. Na obrzeżach miasta przebiegają: 
autostrada A2 oraz linia kolejowa Berlin-Poznań. Obecnie w gospodarce gminy dominują małe 
i średnie formy rodzinne, trudniące się handlem, usługami oraz produkcją. Obok nich działają 
także duże zakłady przemysłowe. Budowa węzła autostrady A2 w okolicach Buku zadziałała 
stymulująco na rozwój gospodarczy gminy. W sąsiedztwie węzła na obszarze 206 ha 



 
 

RAPORT  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ  

 

16 

funkcjonuje Park Przemysłowy „Buk”. Cały obszar posiada aktualne plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Działa tu już około 25 obiektów 
przemysłowych, magazynowych i usługowych. Kolejne inwestycje znajdują się w fazie budowy 
lub planowania. Zlokalizowane w Parku firmy reprezentują kapitał polski, amerykański, 
australijski, belgijski, duński, holenderski, niemiecki i szwedzki. 

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 12-13 września 2018. 

 Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk 
(kawiarnia), I piętro, Pl. Reszki 29,  
64-320 Buk. 

 Liczba uczestników: 26 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W dniach połowie września 2018 roku odbyły się 
warsztaty dla seniorów w niedawno otwartej 
kawiarni przy kinie w Buku. Miejsce stanowi idealną 
lokalizację dla różnego rodzaju spotkań oraz 
warsztatów dla mieszkańców. 

Uczestnicy warsztatów za pomocą metody mind mapping stworzyli senioralny słownik 
opisujący pojęcie „polityka senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 

1. ZDROWIE 2. ZABEZPIECZENIE 

 profilaktyka 

 sanatoria 

 rehabilitacja 

 dostępność do specjalistów i szpitala 

 dyżury w przychodniach 

 ulgi 

 opieka społeczna 

 karta seniora 

 emerytury 

 usługi dla seniorów 

3. DOSTĘPNOŚĆ 4. AKTYWNOŚĆ 

 bariery architektoniczne 

 infrastruktura 

 wykluczenie informacyjne i cyfrowe 

 apteka całodobowa 

 komunikacja i transport 

 integracja 

 aktywność fizyczna 

 wypoczynek 

 kultura 

 edukacja seniorów 

 problem osamotnienia 

 kluby seniorów 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Miasta i Gminy Buk. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali 
pozytywne rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na 
terenie gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 działające organizacje na rzecz 
aktywnych seniorów (DDP PZEiR), 

 dofinansowanie do usług 
opiekuńczych, 

 bezpłatne badania profilaktyczne, 

 “tydzień seniora” (dostępność 
lekarzy, zajęć), 

 dostępność ośrodka zdrowia dla 
seniora – winda podjazdy, 

 szczepienie przeciw grypie. 

 dyżury lekarza rodzinnego, 

 bardzo długie terminy oczekiwania 
na zabiegi rehabilitacyjne, 

 brak uniwersytetu III wieku, 

 brak transportu dla seniora, 

 UMiG – brak dostosowania 
infrastruktury, 

 brak specjalistów lekarzy – w 
ramach NFZ [geriatria/kardiolog], 

 brak apteki całodobowej, 

 brak warsztatów dot. zdrowego 
żywienia (zajęcia kulinarne i 
prezentacje), 

 brak szczepień ochronnych 
bezpłatnych, 

 brak zajęć podnoszących sprawność 
fizyczną. 
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WPROWADZENIE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI I INFORMACJI JAKO FORM 
KOMUNIKOWANIA SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 informacja w 
“Kosynierze..”  
i w “Dzień po dniu” 

 ogłoszenia na słupach 
ogłoszeniowych 

 dobra relacja DDP z OPS 
 informacja na stronie 

urzędu 

 niedostępność dla osób starszych  
do informacji na stronie internetowej urzędu, 

 brak umiejętności -internet, 
 potrzeba szkoleń komputerowych, 
 brak integracji z innymi grupami seniorów, 
 brak rady seniorów w gminie, 
 nowoczesne metody komunikacji  

z seniorami, 
 brak jednego miejsca informacyjnego np. 

oszklonej gabloty dostępnej dla wszystkich 
organizacji seniorów Buk + wsie, 

 zła komunikacja sołtysów ze społecznością 
lokalną, 

 brak osoby informującej seniorów  
o różnych wydarzeniach w gminie (podać 
informacyjny numer telefonu – osoba), 

 likwidacja tablic przy parku  
(wielu organizacji). 

 

Drugiego dnia warsztatów seniorzy podzieleni na grupy, bazując na identyfikowanych przez 

siebie potrzebach społecznych, podjęli się  między innymi ułożenia programu wyborczego 

swojego hipotetycznego kandydata na Burmistrza: 
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4.2. Czerwonak 

 

Gmina Czerwonak - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):     

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  82 km2 

Liczba mieszkańców 26 838 

Gęstość zaludnienia 326 osób/km2 

Liczba sołectw 11 

Dochody gminy ogółem 83 681 226 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 118 zł 

 

Czerwonak jest największą pod względem liczby mieszkańców i najgęściej zaludniona gminą 

wiejską w całej Wielkopolsce. Formalny status gminy wiejskiej nie może przesłać faktu, 

iż w rzeczywistości nabrała ona już charakteru dość intensywnie zurbanizowanego 

przedmieścia Poznania. Również w sferze gospodarczej gmina należy od dawna do silnie 

uprzemysłowionych jednostek w Metropolii. Czerwonak ma jednak także drugie oblicze – 

„zielonej gminy”, pokrytej w dużej części lasami puszczy Zielonki. 

Dziedzictwo kulturowe gminy prezentowane jest współcześnie m.in. poprzez tematyczne 

szlaki turystyczne: kościołów drewnianych, cysterski i pielgrzymkowy Ottona III, na których 

zachowały się historyczne budowle. W gminie Czerwonak silnie rozwinięta jest działalność 

gospodarcza. Osią transportową jest droga wojewódzka nr 196 z Poznania do Wągrowca. 

Równolegle do niej przebiega linia kolejowa, na której zlokalizowane są 3 stacje: Czerwonak, 

Owińska, Bolechowo. Na terenie gminy Czerwonak znajduje się kluczowy element 

poznańskiego systemu kanalizacyjnego – Centralna Oczyszczalnia Ścieków. Największa 

miejscowość gminy Czerwonak – Koziegłowy – jest pod względem formalnym jedną 

z największych wsi w Polsce (11,5 tys. mieszkańców w 2015 r.). Szybki rozwój miejscowości 

nastąpił od lat 70. XX w. Powstało wówczas osiedle Karolin dla pracowników pobliskiej 

elektrociepłowni.  
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Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 20-21 września 2018. 

 Urząd Gminy Czerwonak  
(sala konferencyjna),  
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak. 

 Liczba uczestników: 13 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Pod koniec września 2018 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Czerwonaku 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu gminy. Uczestnicy warsztatów za 
pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie „polityka 
senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 

1. ZDROWIE 2. OPIEKA 

 profilaktyka, 

 dostępność do lekarzy, 

 rehabilitacja. 

 dom opieki, 

 pomoc prawna, 

 pomoc socjalna, 

 usługi dla seniorów. 

3. DOSTOSOWANIE / DOSTĘPNOŚĆ 4. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW 

 komunikacja – transport, 

 ergonomia, 

 uniwersalne projektowanie, 

 chodniki, ścieżki rowerowe. 

 kultura i sport, 

 dzienny dom seniora, 

 turystyka/rekreacja, 

 Uniwersytet III wieku, 

 kluby seniora, warsztaty, 

 rada seniora. 
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Wspólne punkty dla wszystkich czterech osi to: 
wolontariat, informacja, rzecznik seniora. 

Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, 
opracowanych przez WHO (Światową Organizację 
Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla 
seniorów z punktu widzenia mieszkańca Gminy 
Czerwonak. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów 
wskazali pozytywne rozwiązania w dwóch wybranych 
wcześniej obszarach, które już funkcjonują na terenie 
gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych 
ram polityki senioralnej: 

ROZWÓJ TRANSPORTU DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 drogi. 

 komunikacja 
autobusowa, 

 dobre chodniki 
(zwłaszcza w 
Kicinie). 

 niewystarczająca ilość dróg rowerowych, 

 niewystarczająca ilość porządnie zrobionych chodników i 
dróg, 

 potrzeba stacji kolejowej obok Aldiego, 

 potrzeba tańszych biletów kolejowych, 

 postulat dotyczący lepszego oznakowania drogi do urzędu, 

 postulat dotyczący darmowej komunikacji gminnej do 
urzędu. 

 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZANIE ICH W PROCESY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 karta seniora, 

 darmowe przejazdy 
komunikacją gminną dla osób 
65+, 

 kluby seniora, 

 spotkania 
międzypokoleniowe, 

 Rada Seniora, 

 spotkania z 
przedstawicielami „organów 
władzy” (straż gminna, 
policja), 

 wymiana doświadczeń 
między klubami seniorów. 

 brak miejsc spotkań seniorów, 

 brak/potrzeba darmowej rehabilitacji, 

 potrzeba lepszych połączeń między 
miejscowościami a Urzędem Gminy, 

 zbyt mały wpływ Rady Seniora na politykę 
gminną, 

 zlikwidowanie dwa lata temu Uniwersytety 
III wieku, 

 postulat o możliwość posiadania karty 
seniora od 60 roku życia, 

 potrzeba większej ilości godzin na spotkania 
klubów seniora na terenie gminy. 
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Drugiego dnia warsztatów seniorzy podzieleni na grupy, bazując na identyfikowanych przez 

siebie potrzebach społecznych, podjęli się  między innymi ułożenia przykładowego programu 

wyborczego. Zostały przedstawione im również dobre praktyki z projektów realizowanych 

w ramach rad seniorów w innych samorządach.  Szczegółowo omówiono z uczestnikami 

artykuł 5c ustawy o samorządzie gminnym, a także wskazano przykładowe zakresy działań 

w jakich rada seniorów może doradzać lub/i władze samorządu mogą zwrócić się z prośbą 

o konsultacje. Rada seniorów już funkcjonuje w Gminie Czerwonak.  

Seniorzy dowiedzieli się również co to jest partycypacja 

społeczna i obywatelska i dlaczego warto się w nią 

zaangażować. Próbowali również swych sił w pisaniu 

przykładowego projektu do budżetu obywatelskiego. 

Przykładowe projekty zaproponowane przez seniorów: organizacja Gminnego Dnia Seniora, 

cykl warsztatów dla seniorów. 
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4.3. Dopiewo 

 

Gmina Dopiewo - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):     

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  108 km2 

Liczba mieszkańców 22 040 

Gęstość zaludnienia 208 osób/km2 

Liczba sołectw 11 

Dochody gminy ogółem 77 699 962 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 525 zł 

 

Do niedawna typowo rolnicza gmina przemienia się w sypialnię Poznania. W ostatnich 
kilkunastu latach liczba mieszkańców gminy uległa podwojeniu, a procesy suburbanizacji 
należą do najintensywniejszych w całej Metropolii. Dzięki zakończeniu prac przy zachodniej 
obwodnicy Poznania, Dopiewo czerpie znaczące korzyści z bliskości dwóch dróg o randze 
krajowej i międzynarodowej – autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S11.  
 
Od kilkunastu lat struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Dopiewo ulega daleko idącym 
zmianom, szczególnie w części północno-wschodniej, bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem. 
Największą miejscowością w gminie jest Skórzewo, które pod tym względem wyprzedziło 
siedzibę gminy – miejscowość Dopiewo.  

Dopiewo posiada również duży potencjał turystyczny. Rezerwaty przyrody, jeziora, pałace 
i dwory przyciągają licznych turystów. Krajobraz gminy urozmaicają tereny rolnicze i leśne 
(głownie w okolicach Zakrzewa i Trzcielina) oraz zbiorniki wodne. 
 
Położona na wschodnim brzegu Jeziora Niepruszewskiego wieś Zborowo jest atrakcyjnym 
miejscem do uprawiania turystki i sportów wodnych. Dzięki rozciągnięciu jeziora wzdłuż osi 
południkowej i przeważającym wiatrom zachodnim jest to jedno z najlepszych w Metropolii 
miejsc do uprawniania windsurfingu. 
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Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 25-26 maja 2018. 
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Dopiewie, 
ul. Polna 1, 62-070 Dopiewo. 

 Liczba uczestników: 46 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W dniach 25-26 maja 2018 roku odbyły się 
warsztaty w Dopiewie, którymi rozpoczęliśmy 
realizację projekty „Aktywny Senior w Metropolii 
Poznań oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.  

Zainteresowanie warsztatami przerosło oczekiwania organizatorów ponieważ wzięło w nich 
udział  43 seniorów (pomimo że w projekcie założono 20 uczestników).  

 
 
Uczestnicy warsztatów za pomocą metody mind mapping stworzyli senioralny słownik 
opisujący pojęcie „polityka senioralna”.  Została ona podzielona na 4 główne osie, a seniorzy 
wskazywali co się w nich zawiera. 

1. PAMIĘĆ 2. RODZINA 

 uniwersytet III wieku: czytelnictwo 

 klub seniora 

 sprawiedliwość 

 domy starości 

 miłość 

 opieka 

3. ODPOCZYNEK 4. ZDROWIE 

 klub seniora 

 sprawiedliwość 

 hobby 

 taniec 

 rajdy 

 sanatorium 

 OPS 

 ZUS: zniesienie podatku 

 lekarz : mniejsze kolejki 

 geriatria 

 rehabilitacja 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Gminy Dopiewo. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne 
rozwiązania w wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na terenie gminy oraz 
przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZANIE ICH W PROCESY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO 

POSTULATY 

 udział szkoły, przedszkola – uczenie szacunku do osób starszych, 

 rodzina – współpraca 20, 30latków z osobami starszymi, zainteresowanie ich 
problemami, 

 wsłuchiwanie się w problemy osób starszych, umiejętność słuchania, 

 angażowanie się w pomoc przy organizowaniu festynów, Dni Dopiewa, 

 zaproszenie seniorów do szkół – podzielenie się pasjami, hobby, 

 udział w spotkaniach Rady Gminy, 

 więcej propozycji kulturalnych, 

 większa integracja z seniorami w gminie, 

 większe zaangażowanie pomoc senior-seniorowi, 

 zainteresowaniem się seniorów budżetem obywatelskim, 

 zorganizowanie kursu komputerowego, 

 transport dla seniorów – gminny, 

 większe zainteresowanie seniorami z mniejszych miejscowości, żeby nie czuli się 
wyalienowani, żeby czuli się częścią większej społeczności. 
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PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 ośrodek zdrowia w Dopiewie, 

 całodobowa pomoc doraźna, 

 ośrodek zdrowia w Dąbrówce, 

  sprawnie funkcjonujący ośrodek 
zdrowia w Skórzewie, 

 szpital w Puszczykowie, 

 bardzo dobry ortopeda i neurolog 
w Dopiewie, 

 Kowanówko, 

 poprawa paliatywnej  pomoc 
zarówno doraźnej jak i domowej. 

 ograniczona dostępność do lekarza 
rodzinnego i do specjalistów (obecnie 
rejestrują tylko 30 osób – konieczność 
rejestracji tydzień przed wizytą), 

 zbyt drogie leki (200 zł/1 
osoba  czasami nawet do 600 zł), 

 brak wizyt domowych (chorzy 
rozsiewają choroby w ośrodku), 

 potrzebna poprawa opieki dla osób 
samotnych (więcej sprzętu i pomocy), 

 potrzeba poprawy podmiotowości 
pacjenta (rzetelnie badać), 

 brak bezpłatnych badań 
profilaktycznych, 

 przedmiotowe podejście do pacjenta, 

 niewystarczająca dostępność zabiegów 
rehabilitacyjnych, 

 niewystarczające możliwości leczenia 
sanatoryjnego, 

 potrzeba zwiększenia ilości placówek 
leczenia (rehabilitacji) poszpitalnej – 
osoby samotne często są pozbawione 
pomocy, 

 niewystarczająca ilość osób 
spełniających funkcję asystenta seniora 
i chorego, 

 nieprofesjonalne wykonywanie 
zalecanych zabiegów rehabilitacyjnych 
(lekarz zapisuje 5 zabiegów rehabilitacji 
refundowanych a wykonywane są 3) 

 potrzeba sprzętu rehabilitacyjnego – 
baza do wypożyczeń, 

 brak specjalistów w poszczególnych 
ośrodkach zdrowia na terenie gminy, 

 potrzeba stworzenia domów dziennego 
pobytu dla osób starszych. 
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ROZWÓJ TRANSPORTU DLA OSÓB STARSZYCH 

POSTULATY 

 ulgowe bilety na transport do miejscowości na terenie gminy 

 częstsze kursy busów szczególnie w dni świąteczne i nocne 

 zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy PKP 

 ścieżki rowerowe z każdej miejscowości (trasa do UG) 

 wyższe perony na przystankach autobusowych 

 rozszerzenie linii autobusowych do danych miejscowości 

 taxi dla seniora z niepełnosprawnością (darmowa) 

 dostosowanie środków transportu dla osób niepełnosprawnych (przewóz wózków 
inwalidzkich – wózków dla dzieci) 

 lepsza jakość sieci drogowej (chodniki, drogi) 

 

ROZWÓJ MIESZKALNICTWA DLA OSÓB STARSZYCH 

POSTULATY 

 realizacja punktów dotyczących rozwoju mieszkalnictwa dla osób starszych w 
ramach strategii rozwoju gminy, 

 niewystarczająca ilość domów opieki, 

 półkolonie dla starszych, 

 dostosowanie infrastruktury dla osób starszych (windy, podjazdy, łazienki), 

 potrzeba zapewnienia zarówno opieki fizycznej jak i intelektualnej, 

 zapewnienie odpowiedniej ilości siłowni dla seniorów, świetlic 

 mieszkania parterowe dla osób starszych, 

 “mieszkania” współdzielone (walka z osamotnieniem), 

 informowanie seniorów o możliwości kupna i dofinansowania sprzętu 
rehabilitacyjnego, 

 stworzenie polityki korzystania przez seniorów z mieszkań w dużych i małych 
miejscowościach, 

 potrzeba pomocy asystenta seniora, 

 wprowadzenie ulg związanych z transportem publicznym, 

 współpraca z seniorami (młodych + starszych) “osiedla zróżnicowane” 

 ochrona prawna w relacji dzieci → rodzice 

 potrzeba pozyskiwania dotacji na instalacje gazowe itp. “media” 
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Drugiego dnia warsztatów seniorzy podzieleni na grupy, bazując na identyfikowanych przez 

siebie potrzebach społecznych, podjęli się  między innymi ułożenia programu wyborczego 

swojego hipotetycznego kandydata na Wójta. 

Seniorzy dowiedzieli się również co to jest partycypacja społeczna i obywatelska i dlaczego 

warto się w nią zaangażować. Spośród sześciu wskazanych przez siebie tematów/propozycji 

projektów do budżetu obywatelskiego wybrali trzy, a następnie próbowali swych sił w pisaniu 

projektów do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego (DPO). 

W ramach modułu dotyczącego partycypacji społecznej i obywatelskiej uczestnicy 
warsztatów przedstawili listę projektów, które chcieliby zgłosić do budżetu obywatelskiego. 

Lista projektów zgłoszonych przez seniorów:  

1. ekran akustyczny (Palędzie / Dopiewo), 
2. tunel w Palędziu, 
3. ścieżka Rowerowa (Więckowice - Dopiewo), 
4. punkt widokowy – Więckowice, 
5. siłownia zewnętrzna dla seniorów, 
6. budynek socjalny – boisko Dopiewiec, 
7. świetlica / klubokawiarnia, 
8. plac sensoryczno-rehabilitacyjny dla 

seniorów, 
9. pakiet zajęć rozwijających dla seniorów, 
10. fitness dla seniorów,   
11. tężnia w parku w Skórzewie. 
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 4.4. Kleszczewo 

 
 

Gmina Kleszczewo - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):       

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  74 km2 

Liczba mieszkańców 7 088 

Gęstość zaludnienia 97 osób/km2 

Liczba sołectw 12 

Dochody gminy ogółem 24 064 061 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 395 zł 

 
Kleszczewo jest najmniejszą pod względem liczby mieszkańców gminą Metropolii Poznań. 
Dominującą funkcją na terenie gminy nadal pozostaje rolnictwo. Charakter gminy zmienia 
się jednak w związku z zagospodarowywaniem terenów pod inwestycje, co szczególnie 
dotyczy budownictwa mieszkaniowego w zachodniej, bezpośrednio sąsiadującej 
z Poznaniem, części gminy. Powstałe niedawno węzły komunikacyjne na autostradzie A2 
i drodze ekspresowej S5 dają nowy impuls do rozwoju gospodarczego gminy. Dziś 
wizytówka gminy jest rozwinięta infrastruktura komunalna i liczne inwestycje 
proekologiczne. 

Na terenie gminy zdecydowanie dominuje krajobraz rolniczy, a działalność gospodarcza 
prowadzona jest głownie przez niewielkie zakłady rzemieślnicze. W wyniku intensywnego 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego systematycznie rośnie liczba mieszkańców, zwłaszcza 
w miejscowości Tulce w zachodniej części gminy. Ma to istotny wpływ na strukturę osadniczą. 
Siedziba gminy – wieś Kleszczewo – jest dopiero trzecią co do wielkości miejscowością, po 
Tulcach i Gowarzewie. Gmina poszczycić się może zabytkami o długoletniej historii. 
Do najcenniejszych należy jeden z najstarszych ceglanych kościołów w Wielkopolsce – kościół 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tulcach. 
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Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 6-7 września 2018. 
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 

ul. Poznańska 6, 63-005 Kleszczewo. 
 Liczba uczestników: 11 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Na początku września 2018 roku w Kleszczewie 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu gminy. Główne tematy, które 
zostały poruszone podczas warsztatów dotyczyły 
polityki senioralnej, gminnych rad seniorów, 
partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów, 
komunikacji, wyborów samorządowych, a także 
wolontariatu senioralnego. 

Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów za pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie “polityka senioralna”. Seniorzy wraz z urzędnikami 
wyznaczyli pięć głównych osi polityki senioralnej, a następnie wspólnie zastanawiali się co 
w ramach nich się mieści. 

1. ZDROWIE 2. AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 

 rehabilitacja 

 profilaktyka 

 gimnastyka 

 specjaliści 

 sanatoria 

 Uniwersytet III wieku 

 kluby seniorów 

 warsztaty, szkolenia 

 wycieczki 

3. KULTURA 4. OPIEKA 

 zespoły  

 biblioteki  

 kina/teatry 

 emerytura 

 domy seniorów 

 opieka 

 usługi 

 domy dziennego pobytu 

5. DOSTĘPNOŚĆ 

 komunikacja 

 uniwersalne projektowanie 

 mała architektura 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwie najbardziej dla nich istotne z punktu widzenia 
mieszkańca gminy Kleszczewo.  

Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne rozwiązania w wybranych 
obszarze, które już funkcjonują na terenie gminy, a także przedstawili swoje potrzeby 
związane ze wskazaną przez siebie jedną z siedmiu ram polityki senioralnej: 

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC PUBLICZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 gminny ośrodek kultury i sportu 

 hala sportowa 

 boisko 

 siłownie 

 ścieżka zdrowia 

 ścieżka rowerowa 

 warsztaty dla seniorów 

 dzień seniora 

 wycieczki seniorów 

 brak windy w urzędzie gminy 

 w autobusach brak obniżonych 
wejść (we wszystkich) 

 brak ławek na przystankach 
autobusowych ( do Tulec, 
Gowarzewa) 

 drobny druk na rozkładach jazdy 
autobusów 

 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 badania profilaktyczne: 
mammografia, badania słuchu, 
osteoporoza, cytologia, prostata, 
badania wzroku itp. 

 bilety ulgowe: KG przejazdy 
bezpłatne po 70 lat 

 spotkania warsztaty dla seniorów: 
rękodzieła, plastyka, zajęcia fizyczne 
etc. 

 wyjazdy integracyjne np. zabawy 
taneczne 

 Dzień seniora – gwiazda+zabawa 
taneczna 

 brak przesyłania informacji przez 
SMS co dzieje się na terenie gminy 

 potrzeby porad/spotkań: policja, 
zdrowie, specjaliści z różnych 
dziedzin 

 ograniczony dostęp do specjalistów 
– długi okres oczekiwania 

 zbyt długi okres oczekiwania na 
zajęcia rehabilitacyjne 
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Seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonują gminne rady seniorów, co należy zrobić by 

taką radę powołać. Zostały przedstawione im również dobre praktyki z projektów 

realizowanych w ramach rad seniorów w innych samorządach.   

Szczegółowo omówiono z uczestnikami artykuł 5c ustawy o samorządzie gminnym, a także 

wskazano przykładowe zakresy działań w jakich rada seniorów może doradzać lub/i władze 

samorządu mogą zwrócić się do niej z prośbą o konsultacje.  

Drugiego dnia warsztatów uczestnicy dowiedzieli się również co to jest partycypacja 

społeczna i obywatelska oraz dlaczego warto się w nią zaangażować. 
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4.5. Komorniki 

 

Gmina Komorniki - ogólne informacje  

Gmina w liczbach (2014):       

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  66 km2 

Liczba mieszkańców 23 774 

Gęstość zaludnienia 368 osób/km2 

Liczba sołectw 8 

Dochody gminy ogółem 83 523 428 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 513 zł 

 

Komorniki należą do jednej z najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin Metropolii Poznań, 
co w dużej mierze wynika z ich doskonałego położenia komunikacyjnego. Skrzyżowanie 
drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław oraz autostrady A2 Berlin-Warszawa tworzy doskonałe 
warunki sprzyjające lokalizacji wszelkich inwestycji gospodarczych. W północnej części 
gminy intensywnie rozwija się także budownictwo mieszkaniowe, natomiast obszary 
południowe to niezwykle atrakcyjne leśne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
urozmaicone jeziorami Rynny Rosnowsko-Jarosłwskiej. 

Bliskość Poznania stymuluje rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminie. Szczególnie 
intensywnie przejawia się on w bezpośrednio sąsiadujących z miastem Plewiskach. 
Na terenach wykorzystywanych dotychczas jako użytki rolne powstają liczne osiedla 
deweloperskie. Na terenie gminy działa wiele dużych firm branży logistyczno-spedycyjnej oraz 
logistyczno-magazynowej, produkcyjnej, outsourcingowej i budowlanej.  

Osią aktywności gospodarczej w gminie jest droga krajowa nr 5. Ponadto, atrakcyjnym 
terenem inwestycyjnym są okolice węzła komunikacyjnego w Głuchowie. Lokalizują się tam 
przede wszystkim firmy z branży logistyczno-magazynowej. Na terenie gminy działa jedyne w 
Polsce i jedno z nielicznych w Europie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie.  
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Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 12-13 października 2018. 
 Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach,  

ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki. 
 Liczba uczestników: 5 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W dniach 12 i 13 października w Ośrodku Kultury 
w Komornikach odbyły się warsztaty w ramach 
projektu „Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań i w 
Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.  

Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów za pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie “polityka senioralna”. Seniorzy wraz z urzędnikami 
wyznaczyli trzy główne osie polityki senioralnej, a następnie wspólnie zastanawiali się co 
w ramach nich się mieści.   

1. ZDROWIE 2. AKTYWNOŚĆ 

 dostęp do lekarzy 

 sanatoria 

 rehabilitacja 

 sport i rekreacja 

 turystyka 

 zabawy 

 kino 

 dzienny dom pobytu 

3. ZABEZPIECZENIE 

 dodatki 

 opieka dzienna (np. podawanie lekarstw) 

 dom seniora 

 emerytura 

 ubezpieczenie 

 usługi prawne dla seniorów 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Gminy Komorniki. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne 
rozwiązania w wybranym wcześniej obszarze, które już funkcjonują na terenie gminy oraz 
przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

ROZWÓJ TRANSPORTU DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 zniżki 
biletowe, 

 nowe wiaty 
przystankowe. 

 brak linii autobusowej na trasie Łęczyca – Komorniki, 

 za mało niskopodłogowych autobusów, 

 brak indywidualnego transportu „na żądanie”, który 
podwoziłby na cmentarz czy do lekarza, 

 brak darmowych przejazdów komunikacją gminną, 

 niewystarczająca częstotliwość kursowania autobusów. 

 

Seniorzy dowiedzieli się między innymi co to jest partycypacja społeczna i dlaczego warto się 

w nią zaangażować, a także próbowali swych sił w pisaniu przykładowego projektu do budżetu 

obywatelskiego. W kolejnym module uzyskali informacje w jaki sposób funkcjonują gminne 

rady seniorów, co należy zrobić by taką radę powołać.  
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4.6. Kostrzyn (Gułtowy) 

 

Gmina Kostrzyn - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  miejsko-wiejska 

Powierzchnia  155 km2 

Liczba mieszkańców 17 555 

miasto 9 529 

obszar wiejski 8 026 

Gęstość zaludnienia 114 osób/km2 

Liczba sołectw 21 

Dochody gminy ogółem 44 990 376 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 2 563 zł 

 

Gmina Kostrzyn uniknęła jak dotąd intensywnej suburbanizacji, a o jej charakterze 
i atrakcyjności przesądzają zabytkowe pałace i kościoły oraz słynna stadnina koni w Iwnie. 
Przyszłość Kostrzyna w dużej mierze wiąże się z nową wschodnią obwodnicą Poznania, 
stanowiącą fragment drogi ekspresowej nr 5.  Dzięki temu połączeniu Kostrzyn stał się jedną 
z najlepiej skomunikowanych gmin, nie tylko w skali Metropolii, ale i całego regionu. Wiedzą 
o tym przedsiębiorcy, którzy już teraz lokalizują swoje firmy w kostrzyńskiej strefie 
aktywizacji gospodarczej. 

Położenie w drugim pierścieniu gmin wokół Poznania dotąd chroniło miasto i gminę Kostrzyn 
przed intensywną i chaotyczną suburbanizacją. Zachowała ona w dużej mierze rolniczy 
charakter i krajobraz kulturowy wielkopolskiej wsi. Grunty orne stanowią blisko 80% 
powierzchni jednostki terytorialnej. Największym wyzwaniem dla gminy na najbliższe lata 
będzie pogodzenie ochrony tych istotnych wartości z przewidywalnym dynamicznym 
rozwojem gospodarczym. Do najcenniejszych zabytków gminy należą drewniane 
i szachulcowe wiejskie kościoły a także Rynek w Kostrzynie, który zachował średniowieczny 
układ urbanistyczny. 
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Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 7-8 września 2018. 
 Świetlica w Gułtowach (OSP Gułtowy), 

ul. Kasztanowa 5, 62-025 Gułtowy. 
 Liczba uczestników: 27 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W dniach 7 – 8  września w siedziba Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gułtowy, w gminie Kostrzyn 
odbyły się warsztaty dla seniorów w ramach 
projektu „Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań i w 
Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” finansowanego z 
rządowego programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.  

Główne tematy, które zostały poruszone podczas warsztatów dotyczyły polityki senioralnej, 
gminnych rad seniorów, partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów, komunikacji, 
wyborów samorządowych, a także wolontariatu senioralnego.   

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od zdefiniowania przez uczestników pojęcia polityka 
senioralna.  Seniorzy wraz z urzędnikami wyznaczyli cztery główne osie polityki senioralnej, 
a następnie wspólnie zastanawiali się co w ramach nich się mieści: 

1. ZDROWIE 2. OPIEKA I ZABEZPIECZENIE 

 dostępność do specjalistów 

 rehabilitacja 

 zniżki na leki 

 emerytury + odwrócona hipoteka 

 usługi społeczne i opiekuńcze 

3. DOSTĘPNOŚĆ 4. AKTYWIZACJA SENIORÓW 

 transport 

 internet i e-usługi 

 bariery architektoniczne i 
uniwersalne projektowanie 

 przyjazna infrastruktura 

 spotkania 

 wycieczki 

 tańce 

 uczestnictwo w kulturze 

 sport 

 warsztaty i szkolenia 

 przyjazna infrastruktura 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano trzy najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Gminy Kostrzyn. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne 
rozwiązania w trzech wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na terenie gminy 
oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC PUBLICZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 dom dziennego 
pobytu seniorów 

 możliwość korzystania  
z biblioteki publicznej, 
kościoła, sklepów, 
świetlicy, szkoły → 
uniwersytet III wieku 

 brak dojazdu do ośrodka kultury w Kostrzynie, brak 
czytelnej informacji dotyczącej odjazdów 
autobusów, co jest powodem ograniczeń  
w dojazdach 

 tablice z rozkładem jazdy powinny wisieć niżej i 
mieć większe litery 

 brak spotkań z lekarzami, specjalistami, koncerty, 
pisarzami, prawnikiem 

 brak ławek 

 w parku nic się nie odbywa np. kurs nordic walking, 
gimnastyka 

 

ROZWÓJ MIESZKALNICTWA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 działalność klubu seniora  brak domu opieki społecznej 
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 działalność OPS w sprawie 
bezdomności 

 dostępność do kościołów , 
ośrodków zdrowia, aptek, 
szkół 

 rozwój infrastruktury 

 mała uciążliwość ruchu 
pojazdów 

 brak mieszkań komunalnych dla osób 
samotnych 

 dostosowanie powierzchni mieszkań do 
ilości osób w rodzinie 

 zła jakość chodników 

 brak miejsc do  wypoczynku i rekreacji 

 brak dopłat do remontów 

 brak mieszkań socjalnych 

 brak kręgielni w Gułtowach 

 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 pomoc w zakupach 

 pomoc w utrzymaniu 
czystości 
w domu/mieszkaniu 

 pomoc w życiu codziennym 

 biała sobota – 13 
października 

 brak szkoleń dla specjalistów zajmujących 
się opieką nad osobami starszymi 

 potrzeba programów dotyczących ochrony 
zdrowia 

 brak transportu na badania profilaktyczne 

 brak badań profilaktycznych  
w miejscu zamieszkania 

 

Seniorzy dowiedzieli się również co to jest partycypacja społeczna i obywatelska oraz 
dlaczego warto się w nią zaangażować. Próbowali również swych sił w pisaniu przykładowego 
projektu do budżetu obywatelskiego.  

Projekty, którymi się zajęli związane były z:  

 kupnem sprzętu rehabilitacyjny dla seniorów  
w świetlicy wiejskiej (kilka lokalizacji), 

 postawieniem ławek i małej architektury – wzdłuż chodników. 
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4.7. Kórnik 

 

Gmina Kórnik - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):       

Typ gminy  miejsko-wiejska 

Powierzchnia  186 km2 

Liczba mieszkańców 23 470 

miasto 7 591 

obszar wiejski 15 879 

Gęstość zaludnienia 128 osób/km2 

Liczba sołectw 26 

Dochody gminy ogółem 105 054 874 zł 

Dochody gminy na mieszk. 4 476 zł 

 

Kórnik kojarzy się przede wszystkim ze słynnym Zamkiem i przyległym do niego Arboretum. 
Walory turystyczne związane z dziedzictwem kulturowym wzbogacone są przez korzystne 
położenie gminy nad ciągiem jezior Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej. Modernizacja 
dotychczasowej drogi krajowej nr 11 i przekształcenie jej w trasę ekspresową znakomicie 
poprawiły dostępność komunikacyjną Kórnika. Gmina staje się wiec także coraz bardziej 
atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji gospodarczych oraz nowych osiedli mieszkaniowych. 

Ostatnie lata stanowią dla gminy Kórnik okres dynamicznego rozwoju demograficznego. 
Najszybszy przyrost liczby mieszkańców występuje w północno-zachodniej części gminy 
(Borówiec, Kamionki i Szczytniki). Główną osią rozwoju gospodarczego gminy jest trasa S11. 
Wzdłuż niej powstają liczne inwestycje, szczególnie w branży logistyczno-magazynowej. 
Działalności gospodarczej sprzyja położone na terenie gminy skrzyżowanie drogi ekspresowej 
z linia kolejową, co stwarza warunki do rozwoju transportu intermodalnego.  
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Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 14-15 września 2018. 
 Strażnica OSP Kórnik, 

ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik. 
 Liczba uczestników: 13 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W dniach 14-15 września 2018 roku odbyły się 
warsztaty dla seniorów w Strażnicy OSP Kórnik. 

Uczestnicy warsztatów za pomocą metody mind 
mapping stworzyli senioralny słownik opisujący 
pojęcie “polityka senioralna”.  

Seniorzy wraz z urzędnikami wyznaczyli cztery główne osie polityki senioralnej, a następnie 
wspólnie zastanawiali się co w ramach nich się mieści: 

1. ZABEZPIECZENIE, POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

2. ZDROWIE 

 OPS 

 usługi dla seniorów 

 finanse/emerytura 

 rzecznik seniora 

 ulgi zniżki, karta seniora 

 edukacja na temat bezpieczeństwa 

 rehabilitacja 

 dostęp do lekarzy 

 profilaktyka 

 sanatoria 

 dostępność 

 dostępna infrastruktura 

 transport 

 przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu 
 

3. AKTYWIZACJA SENIORÓW 

 edukacja na temat bezpieczeństwa 

 integracja 

 dokształcanie 

 sport/rekreacja 

 turystyka/wyjazdy 

 kultura 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Gminy Kórnik. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne 
rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na terenie gminy 
oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ OCHRONY 
ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 pojawiają się nowe 
ośrodki zdrowia i apteki, 

 ośrodki kultury, 

 darmowe porady 
prawne (tylko Kórniku), 

 podstacja pogotowia 
ratunkowego. 

 nadal brak pomocy medycznej w gminie, 

 słaba jakość usług medycznych w SORach, 

 brak usług rehabilitacyjnych NFZ, 

 niesatysfakcjonująca jakoś Ośrodka Pomocy 
Społecznej, 

 brak wydarzeń kulturalnych w sołectwach, 

 brak miejsce dziennego pobytu, 

 niesatysfakcjonująca organizacja telefonicznej 
rejestracji do lekarzy, 

 mała ilość opiekunów społecznych, 

  brak pudełka życia. 
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WPROWADZENIE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI I INFORMACJI JAKO FORM 
KOMUNIKOWANIA SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 w ramach stowarzyszenia “Zielona 
siódemka”  przekazywanie 
informacji poprzez kontakt 
telefoniczny, 

 prasa – Kórniczan, 

 Facebook  stowarzyszenia “Zielona 
siódemka”, 

 poczta pantoflowa w ramach 
stowarzyszenia “Zielona siódemka”. 

 brak rzecznika osób starszych  w 
Urzędzie, 

 niedostosowanie tablic 
informacyjnych dla osób starszych 
(rozkład jazdy), 

 brak rady seniorów. 

 
(W gminie Kórnik powstaje dom integracji 
międzypokoleniowej.) 

 

Drugiego dnia warsztatów seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonują gminne rady 

seniorów, co należy zrobić by taką radę powołać, a także przedstawiono im dobre praktyki z 

projektów realizowanych w ramach rad seniorów w innych samorządach. Uczestnicy 

warsztatów dowiedzieli się również co to jest partycypacja społeczna i obywatelska i dlaczego 

warto się w nią zaangażować. Próbowali również swych sił w pisaniu przykładowego projektu 

do budżetu obywatelskiego. 
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4.8. Luboń 

 

Miasto Luboń - ogólne informacje 

Miasto w liczbach (2014):        

Typ gminy  miejska 

Powierzchnia  14 km2 

Liczba mieszkańców 30 775 

Gęstość zaludnienia 2 281 osób/km2 

Dochody gminy ogółem 76 961 315 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 2 501 zł 

 
Miasto Luboń formalnie powstało dopiero w 1954 r., ale faktycznie jest ono spadkobiercą 
kilkusetletniej tradycji trzech istniejących wcześniej miejscowości: Lubonia, Lasku 
i Żabikowa. 

Luboń od średniowiecza był ściśle związany z Poznaniem, a w swojej historii przechodził różne 
fazy. Był zamożną wsią osadników bamberskich, a później ważnym ośrodkiem przemysłu, 
którego tradycje przypominają cenne zabytki architektury industrialnej. Dzisiaj Luboń staje się 
przede wszystkim atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla mieszkańców Metropolii Poznań, 
o czym świadczy dynamicznie rosnąca liczba ludności miasta. Przez Luboń przebiega linia 
kolejowa Poznań-Wrocław, od której na południu miasta rozgałęzia się linia do Wolsztyna. 
Położenie komunikacyjne miasta znacząco poprawiło się po wybudowaniu autostrady A2, 
której węzły „Luboń” i „Komorniki” umożliwiają szybki dojazd do miasta. Z racji tego, że Luboń 
powstał z połączenia trzech odrębnych wcześniej miejscowości w jego centrum przez długi 
czas pozostawały niezagospodarowane tereny. Od kilku lat na obszarze tym rozwija się 
budownictwo deweloperskie oraz nowe obiekty usługowe, dzięki czemu tworzy się nowe 
centrum miasta. Na terenie Lubonia do dnia dzisiejszego zachowały się elementy architektury 
przemysłowej. Można do nich zaliczyć zabytkowe zespoły zabudowy fabrycznej i zakładów 
przemysłu ziemniaczanego oraz fabryki nawozów sztucznych. Zabudowa fabryczna 
uzupełniona była domami kolonii mieszkalnej, która również przetrwała do dnia dzisiejszego. 
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Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy  

 4-5 lipca 2018. 
 Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Luboniu,  

ul. Romana Maya 1b, 62-030 Luboń. 
 Liczba uczestników: 19 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W dniach 4-5 lipca 2018 roku odbyły się warsztaty 
dla seniorów w Domu “Senior-Wigor” w Luboniu. 
Realizowane był w ramach projektu Aktywni 
seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji 
Kalisko – Ostrowskiej. 

Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy za pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie “polityka senioralna”. 

Definicja polityki senioralnej została sprowadzona  przez uczestników warsztatów do 4 
głównych osi:  

1. AKTYWIZACJA SENIORÓW 2. DOSTĘPNOŚĆ 

 wolontariat 

 uniwersytet III wieku 

 rada seniorów 

 integracja i współpraca 
międzypokoleniowa 

 turystyka, wypoczynek 

 centrum inicjatyw senioralnych 

 kluby 

 zajęcia dla seniorów 

 wolontariat 

 projektowanie uniwersalne / 
przestrzeń bez barier 

 komunikacja miejska 

 wykluczenie informacyjne i cyfrowe 

 przystosowanie mieszkań seniorów 

3. OPIEKA 4. ZDROWIE 

 wolontariat 

 finansowanie potrzeb 

 dowóz książek, taksówka dla 
seniorów, złota rączka 

 karta seniora 

 dom spokojnej starości 

 dom spokojnej starości 

 rehabilitacja 

 opieka pielęgnacyjna 

 dostępność do lekarzy 

 profilaktyka 
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Wspólne dla wszystkich czterech osi są według uczestników samotność i wykluczenie oraz 
system prawny. 

Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano trzy najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańca miasta 
Luboń. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne rozwiązania 
w wybranych obszarach, które już funkcjonują na terenie gminy, a także przedstawili swoje 
potrzeby związane ze wskazanymi przez siebie ramami polityki senioralnej. 

ROZWÓJ MIESZKALNICTWA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 informacja i pomoc prawna przy 
zamianie mieszkań 

 dostępność do Domu Pomocy 
Społecznej 

 likwidacja barier w domu – pomoc 
finansowa w remontach 

 budowanie mieszkań socjalnych i 
komunalnych 

 brak prawnych umów z 
deweloperami: przystosowanie dla 
osób starszych (chodniki, 
infrastruktura, jezdnia) 

 brak domu spokojnej starości 
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PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 karta seniora 

 dzienny dom Senior-Wigor 

 luboński uniwersytet III wieku 

 rada seniora 

 stowarzyszenia, kluby integrujące 
seniorów 

 oferta edukacyjno-kulturalna 
instytucji miejskich (biblioteka, 
senior-wigor) 

 profilaktyka (mammografia, badania 
wzroku, słuchu itp.) 

 MOPS – usługi opiekuńcze i 
pielęgnacyjne 

 działalność stowarzyszeń – 
szlachetna paczka itp. 

 brak wpływu miasta na system 
ochrony zdrowia 

 brak darmowych usług (taksówka 
dla seniora, dowóz książek, usługi 
kosmetyczne) 

 brak centrum inicjatyw senioralnych 

 niewystarczająca ilość połączeń 
(komunikacja miejska) 

 brak siedziby/ miejsca spotkań dla 
seniorów 

 brak dostępu do doraźnej opieki 
pielęgniarskiej 

 

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC PUBLICZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 siłownia na wzgórzu papieskim 

 wybieg dla psów 

 przystanki dostosowane do 
niskopodłogowych autobusów 

 senior-wigor 

 plaża miejska – oferta, miejsce 
wypoczynku – podjazd 

 oferta biblioteki (ośrodka kultury) 

 komunikacja miejska na dobrym 
poziomie 

 orlik – bulodrom 

 systematyczne powiększanie stref 
dla seniorów na terenach zielonych 
(ul. Kołłątaja) 

 bieżąca likwidacja barier (biblioteka 
– pochylnia, nowe drzwi, księgozbiór 
na parterze) 

 zajęcia dla seniorów – joga (wzgórze 
papieskie ), zumba 

 brak windy w urzędzie, w ośrodku 
kultury, w bibliotece, w MOPS 

 za wysokie krawężniki 

 nierówne chodniki, zła jakość 

 za mało ławek 

 brak terenów zielonych z ławkami 

 za mało siłowni “pod chmurką’ 

 brak pomieszczeń na spotkania 
integracyjno-towarzyskie 

 kiepskie połączenie komunikacyjne z 
senior-wigor (za mało połączeń) 

 za krótka zmiana świateł dla 
pieszych 

 za mało dróg rowerowych 

 za mało toalet w miejscach 
publicznych 
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W trakcie panelu związanego z gminnymi 

radami seniorów uczestnikom zostały 

przedstawione dobre praktyki z projektów 

realizowanych w ramach rad seniorów w 

innych samorządach.  Szczegółowo 

omówiono artykuł 5c ustawy o samorządzie 

gminnym, a także wskazano przykładowe 

zakresy działań w jakich rada seniorów może 

doradzać lub/i władze samorządu mogą 

zwrócić się z prośbą o konsultacje. Następnie 

seniorzy zostali podzieleni na trzy grupy, w 

których zastanawiali się nad aspektami 

związanymi z  funkcjonowaniem Lubońskiej 

Rady Seniorów. 

 

Drugiego dnia warsztatów uczestnicy dowiedzieli się co to jest partycypacja społeczna 
i obywatelska oraz dlaczego warto się w nią zaangażować. Próbowali również swych sił 
w pisaniu przykładowego projektu do budżetu obywatelskiego, które ich zdaniem są 
potrzebne dla gminy. Mieli określoną ilość pieniędzy, którą musieli zagospodarować 
wybierając któryś z zaproponowanych przez nich wcześniej projektów. 

Wybrane projekty obywatelskie: 

1. Udostępnienie pomieszczeń dla edukacji senioralnej. 
2. Zajęcia rekreacyjne LOSiR.  
3. Ulica 3 Maja – siłownia zewnętrzna dla seniorów. 
4. Cykl wykładów dla seniorów (otwartych)D. 
5. Dzień seniora w Luboniu, piknik senioralny łączący 

pokolenia. 



 
 

RAPORT  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ  

 

49 

Pod koniec warsztatów seniorzy podzieleni na trzy grupy układali program wyborczy „swoich 
komitetów”  na kandydata na burmistrza. Poniżej przykładowe programy wyborcze: 

Nazwa Komitetu: Luboń bez granic  

Kandydat na burmistrza: Jan Kowalski 

Dlaczego kandydat jest godny zaufania? 

Jan Kowalski posiada wykształcenie wyższe 
techniczne. Posiada wszechstronne zainteresowania, 
działa w wielu organizacjach działających na rzecz 
seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej. Znane mu są 
sprawy dotyczące oświaty, ochrony środowiska 
naturalnego oraz ekologii. Jest społecznikiem 
działającym od wielu lat na terenie Miasta Luboń. 
Naszym zdaniem jest to kandydat uczciwy, znany 
mieszkańcom, wzbudzający zaufanie, skuteczny w 
działaniu, któremu nieobce są problemy z jakimi 
borykają się mieszkańcy Lubonia. 

Jeżeli chcesz zmian na lepsze, to głosuj na Jana 
Kowalskiego! 
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4.9. Murowana Goślina 

 
 

Miasto i Gmina Murowana Goślina - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  miejsko-wiejska 

Powierzchnia  172 km2 

Liczba mieszkańców 16 684 

miasto 10 384 

obszar wiejski 6 300 

Gęstość zaludnienia 97 osób/km2 

Liczba sołectw 21 

Dochody gminy ogółem 49 507 977 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 2 967 zł 

 

Mieszkańcy miasta i gminy Murowana Goślina bardzo bezpośrednio dali wyraz swoich 
związków z Poznaniem i Metropolią, zdecydowanie popierając ideę przyłączenia się do 
Powiatu Poznańskiego w referendum lokalnym. W strukturze przestrzennej gminy 
wyróżniają się wyraźnie 3 części: historyczne miasto Murowana Goślina, budowanie od lat 
80. XX w. osiedle Zielone Wzgórza oraz wiejska część gminy o charakterze rolniczym 
i leśnym. Od dwóch dekad następuje jednak ich ścisła integracja poprzez działania 
samorządu lokalnego. 

W ostatnich dwóch dekadach rozwój gminy uległ wyraźnemu przyspieszeniu m.in. w zakresie 
infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji) i społecznej (nowe gimnazjum). Rozwijały się 
inwestycje gospodarcze, szczególnie w obrębie Goślińskiej Strefy Przemysłowej w północno-
wschodniej części miasta. Nowy impuls rozwojowy dały gminie także zrealizowane w ostatnich 
latach inwestycje drogowe (budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196) oraz 
kolejowe (modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań-Wągrowiec). Dzięki 
wspomnianym projektom transportowym rozwiązano problemy związane z tranzytem przez 
centrum miasta oraz radykalnie polepszono dostępność komunikacyjną do miasta centralnego 
Metropolii. 
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Puszcza Zielonka. Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka” stanowi jeden z najlepszych terenów 
w Metropolii do uprawiania turystyki rowerowej. Oznakowane szlaki liczą ponad 500 km. 
Wokół puszczy wyznaczony został Szlak Kościołów Drewnianych.  
 

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 25-26 czerwca 2018. 
 Sala w OPS w Murowanej Goślinie,  

ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana 
Goślina. 

 Liczba uczestników: 15 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W dniach 25-26 czerwca w Murowanej Goślinie 
odbyły się dwudniowe warsztaty w ramach 
projektu „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. 

Warsztaty rozpoczęły się od wypracowania przez seniorów definicji polityki senioralnej. 
Uczestnicy warsztatów za pomocą metody mind mapping stworzyli senioralny słownik 
opisujący pojęcie „polityka senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 

1. OPIEKA 2. ZDROWIE 

 pomoc w codziennym życiu 

 pomoc finansowa 

 pomoc prawna 

 wolontariat 

 profilaktyka 

 rehabilitacja 

 dostęp do specjalisty 

 opieka zdrowia psychicznego 

 refundacja lekarstw 

 szkolenia 

 zajęcia ruchowe 

3. AKTYWNY SENIOR 4. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 

 kultura 

 integracja seniorów 

 rekreacja 

 uniwersytet III wieku. 

 zajęcia ruchowe 

 szkolenia 

 uczestnictwo w sesjach rady 

 uczestnictwo w wyborach 

 działalność w organizacjach 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Miasta i Gminy Murowana Goślina. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów 
wskazali pozytywne rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już 
funkcjonują na terenie gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki 
senioralnej: 

TWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU PARTYCYPACJI  
SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ OSÓB STARSZYCH  

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 Aktywny udział seniorów 
w sesjach rady miejskiej. 

 Aktywnie przedstawianie 
radnym postulatów 
przez seniorów. 

 Brak wystarczającej informacji nt. działań dla 
seniorów 

 Brak spotkań cyklicznych seniorów z radnymi 
np. w komisjach 

 Zbyt skomplikowany dostęp do lokali wyborczy, 
gorszy podział na okręgi wyborcze. 

 Postulat utworzenia Dnia Seniora w urzędzie – 
łatwy dostęp i miła profesjonalna informacja. 

 

  



 
 

RAPORT  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ  

 

53 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZANIE ICH W PROCESY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO  

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 Większa współpraca z 
seniorami niż miała 
miejsce wcześniej. 

 Wprowadzanie Karty 
Seniora w Murowanej 
Goślinie. 

 Akcja uświadamiania dzieci i młodzieży o 
potrzebach osób starszych i możliwościach 
udzielania pomocy. 

 Większy kontakt informacyjny z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

 Koordynacja organizacyjna i finansowa 
istniejących organizacji. 

 Utworzenie Rady Senioralnej. 

 Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w 
projektach senioralnych. 

 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego. 

 Opieka paliatywna. 

 Dostępność psychologa. 

 Dostępność do lekarzy (np. telefoniczna). 

 Długie terminy na rehabilitację. 

 Brak profilaktyki zdrowotnej (pow. 69 r.ż). 

 Brak specjalistów. 

 Brak przychodni skierowanej tylko dla seniorów. 

 Brak kontaktu z Radą i komisjami. 

 Brak transport do lekarzy. 

 Apteka nocna. 

 Ośrodki rehabilitacji i szpitale (brak na miejscu). 

 Domy dziennej opieki. 

 Windy i  przełamywanie innych barier 
architektonicznych. 

 

Seniorzy dowiedzieli się również co to jest partycypacja społeczna i obywatelska oraz dlaczego 
warto się w nią zaangażować, a także próbowali swych sił w pisaniu przykładowego projektu 
obywatelskiego. Tematy, które najbardziej ich interesowały, to: 

 Gminny dzień seniora. 
 Szkolenia komputerowe. 
 Ławki w mieście. 
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4.10. Oborniki 

 
 

Miasto i Gmina Oborniki - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):   

Typ gminy  miejsko-wiejska 

Powierzchnia  304 km2 

Liczba mieszkańców 33 534 

miasto 18 430 

obszar wiejski 15 104 

Gęstość zaludnienia 99 osób/km2 

Liczba sołectw 43 

Dochody gminy ogółem 101 734 142 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 034 zł 

 

Gmina Oborniki stanowi bramę do Metropolii od północy. Położenie gminy w malowniczej 

dolinie rzeki Warty sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Natomiast lokalizacja przy trasie 

krajowej nr 11 decyduje o atrakcyjności gospodarczej. 

Obecnie miasto stanowi siedzibę powiatu ziemskiego. Oborniki, jako ośrodek usługowy 
i przemysłowy rozwijają się dzięki dogodnemu położeniu: wzdłuż drogi krajowej Poznań – 
Koszalin oraz na linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. 
Na terenie miasta do drogi krajowej włączają się drogi wojewódzkie w kierunku Czarnkowa, 
Szamotuł oraz Murowanej Gośliny. Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarczymi 
w gminie są przemysł drzewny, meblowy oraz metalowy. Dobrze funkcjonują i systematycznie 
rozwijają się także firmy z branży przetwórstwa spożywczego. Na obszarze wiejskim gminy 
dominują obszary rolnicze oraz kompleksy leśne. W czasach pierwszych Piastów usytuowany 
był tutaj gród broniący przeprawy przez Wartę i Gniezna od północy. Pierwsza wzmianka 
źródłowa pochodzi z 1292 r., ale prawa miejskie Oborniki zyskały dopiero w 1 połowie XIV w. 
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 Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 23-24 października 2018. 
 Urząd Miejski w Obornikach (sala sesyjna), 

ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. 
 Liczba uczestników: 15 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Pod koniec października 2018 roku w Obornikach 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu gminy. Uczestnicy warsztatów za 
pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie „polityka 
senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 

1. ZDROWIE 2. OPIEKA 

 profilaktyka, 

 rehabilitacja, 

 sanatoria, 

 dostęp do specjalistów, 

 opieka paliatywna. 

 ulgi, 

 karta seniora, 

 programy pomocy rzeczowej, 

 usługi opiekuńcze. 

  

3. DOSTĘPNOŚĆ 4. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW 

 bariery architektoniczne, 

 dostępność do komunikacji, 

 wykluczenie cyfrowe/ dostępność 
do internetu, 

 dostępność do informacji. 

 współpraca międzypokoleniowa, 

 rada seniorów, 

 kluby seniorów, 

 stowarzyszenia, 

 szkolenia/warsztaty, 

 kultura. 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Gminy Oborniki. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne 
rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na terenie gminy 
oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

ROZWÓJ TRANSPORTU DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 szeroko rozbudowana 
linia połączeń 
komunikacyjnych 
także z sąsiednimi 
gminami, 

 możliwość 
dostosowania 
rozkładu do 
oddolnych potrzeb, 

 darmowe przejazdy 
komunikacją gminną. 

 więcej autobusów niskopodłogowych, 

 dostosowanie częstotliwości połączeń w godzinach 
szczytu, 

 wydzielenie miejsc parkingowych dla osób 
starszych (markety, placówki opieki medycznej), 

 potrzeba zagęszczenia sieci połączeń na terenach 
wiejskich (pod potrzeby seniorów), 

 potrzeba darmowego transportu do lekarza, na 
zabiegi, 

 postulat dotyczący zwolnienia z opłat 
parkingowych przy transporcie do lekarza/szpitala. 

 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 usługi opiekuńcze 
dofinansowane przez gminę, 

 bezpłatne usługi dla osób 
starszych z gminy, 

 wolontariat hospicyjny, 

 bezpłatne posiłki dla 
najuboższych (obiady), 

 przekazywanie żywności dla 
osób ubogich, 

 dom dziennego pobytu, 

 bezpłatna pomoc prawna, 
psychologiczna, 

 „złota rączka”. 

 zbyt mała dostępność do bezpłatnych 
badań profilaktycznych, 

 brak oddziały paliatywnego, 

 brak dofinansowania do rehabilitacji 
(grupowe zajęcia), 

 brak darmowego transportu do lekarzy, 

 potrzeba szkoleń dla lekarzy rodzinnych 
na temat możliwości otrzymania 
dofinansowania do sprzętów 
medycznych, 

 niesatysfakcjonująca jakość pod 
względem organizacyjnym w przychodni 
specjalistycznej. 

 

Seniorzy dowiedzieli się również między innymi co to jest partycypacja społeczna i dlaczego 

warto się w nią zaangażować, a także próbowali swych sił w pisaniu przykładowego projektu 

do budżetu obywatelskiego. W kolejnym module uzyskali informacje w jaki sposób 

funkcjonują gminne rady seniorów, co należy zrobić by taką radę powołać. Zostały 
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przedstawione im również dobre praktyki z projektów realizowanych w ramach rad seniorów 

w innych samorządach. Szczegółowo omówiono z uczestnikami artykuł 5c ustawy 

o samorządzie gminnym, a także wskazano przykładowe zakresy działań w jakich rada 

seniorów może doradzać lub/i władze samorządu mogą zwrócić się z prośbą o konsultacje. 

4.11. Pobiedziska 

 
 

Miasto i Gmina Pobiedziska - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  189 km2 

Liczba mieszkańców 18 889 

miasto 9 063 

obszar wiejski 9 826 

Gęstość zaludnienia 100 osób/km2 

Liczba sołectw 23 

Dochody gminy ogółem 55 298 803 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 2 928 zł 

 
Doskonałe położenie pomiędzy Poznaniem i Gnieznem oraz liczne lasy i jeziora sprawiają, 
że Pobiedziska są jedną z najatrakcyjniejszych turystycznie gmin Metropolii. Miejscowości 
Promno i Tuczno należą do popularnych miejsc wypoczynku letniskowego poznaniaków, 
a skansen miniatur jest jednym z obowiązkowych przystanków na Szlaku Piastowskim. 
Wykorzystując swoje dogodne położenie komunikacyjne, Pobiedziska oferują także liczne 
tereny pod aktywizację i usługi sportowo-rekreacyjne. 

Na terenie gminy Pobiedziska znajdują się dwa parki krajobrazowe: Puszcza Zielonka i Promno. 
O atrakcyjności turystycznej gminy decyduje przede wszystkim duża liczba jezior. W ich pobliżu 
funkcjonują miejscowości letniskowe, m. in. Tuczno, Stęszewko, Promno, Barcinek 
i Pobiedziska-Letnisko. W pobliżu Pobiedzisk znajduje się pierwszy w Polsce Skansen Miniatur 
założony w 1998 r. Znajduje się tutaj 35 najważniejszych budowli z terenu Wielkopolski oraz 
położonych na Szlaku Piastowskim. Gmina posiada stosunkowo liczne tereny inwestycyjne, 
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objęte planami zagospodarowania przestrzennego. Dla dużej części z nich jako funkcję 
wiodącą wskazano usługi sportu, turystyki, rekreacji i zdrowia, hotele, centra treningowe 
i szkoleniowe oraz spa. 

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 23-24 października 2018, 
 Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, 

ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska. 
 Liczba uczestników: 9 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W dniach 23 i 24 października w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Pobiedziskach odbyły się warsztaty w 
ramach projektu „Aktywni seniorzy w Metropolii 
Poznań i w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” 
finansowanego z rządowego programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014 – 2020. Główne tematy, które zostały poruszone podczas warsztatów dotyczyły polityki 
senioralnej, gminnych rad seniorów, partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów, 
komunikacji, wyborów samorządowych, a także wolontariatu senioralnego. 

Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów za pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie “polityka senioralna”. Seniorzy wraz z urzędnikami 
wyznaczyli cztery główne osie polityki senioralnej, a następnie wspólnie zastanawiali się co w 
ramach nich się mieści.  

1. ZDROWIE 2. OPIEKA 

 lekarze POZ i AOS, 

 profilaktyka i edukacja zdrowotna, 

 rehabilitacja zdrowotna  
(w tym szczepienia) 

 sanatoria. 

 ulgi dla seniorów (np. transport), 

 usługi dla seniorów  
(np. karta seniora), 

 opieka bezpośrednia nad seniorami, 
asystenci itp. 

3. DOSTĘPNOŚĆ 4. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW 

 dostępność fizyczna 
(architektoniczna), 

 dostępne autobusy, 

 internet i wykluczenie cyfrowe 

 dostęp do informacji (także np. 
wsparcia dla seniorów i różnych 
form aktywizacji seniorów). 

 szkolenia i warsztaty, 

 uczestnictwo w kulturze, 

 kluby seniora/uniwersytet III wieku, 

 stowarzyszenia dla seniorów, 

 wolontariat. 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano kwestie najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Gminy Pobiedziska. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali 
pozytywne rozwiązania w jednym wybranym wcześniej obszarze, które już funkcjonują na 
terenie gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższej ramy polityki senioralnej: 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZANIE ICH W PROCESY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 Działalność klubów seniora. 

 Dzień seniora w szkole (Jerzykowo) 
oraz w świetlicach. 

 Spotkania historyczne otwarte dla 
wszystkich mieszkańców. 

 Brak działań międzypokoleniowych. 

 Brak w większości szkół spotkań 
z seniorami. 

 Brak rady seniorów w gminie. 

 Trudności w zdobyciu zatrudnienia 
przez seniorów. 

 

Seniorzy dowiedzieli się również między innymi co to jest partycypacja społeczna i dlaczego 

warto się w nią zaangażować. W kolejnym module uzyskali informacje w jaki sposób 

funkcjonują gminne rady seniorów, co należy zrobić by taką radę powołać. Zostały 

przedstawione im również dobre praktyki z projektów realizowanych w ramach rad seniorów 

w innych samorządach. Szczegółowo omówiono z uczestnikami artykuł 5c ustawy 

o samorządzie gminnym, a także wskazano przykładowe zakresy działań w jakich rada 

seniorów może doradzać lub/i władze samorządu mogą zwrócić się z prośbą o konsultacje. 
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4.12. Puszczykowo 

 
 

Miasto Puszczykowo - ogólne informacje 

Miasto w liczbach (2014):        

Typ gminy  miejska 

Powierzchnia  16 km2 

Liczba mieszkańców 9 834 

Gęstość zaludnienia 598 osób/km2 

Dochody gminy ogółem 32 363 333 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 291 zł 

 

Puszczykowo jest najmłodszym i najbardziej zielonym miastem w Metropolii Poznań. 
Położone nad Wartą, w otoczeniu lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego jest jednym 
z bardziej malowniczych i atrakcyjnych turystycznie miejscowość w okolicy Poznania. Nie 
może więc dziwić, że leżące niedaleko Poznania Puszczykowo na miejsce swojego 
zamieszkania wybierały tak znane osoby, jak Arkady Fiedler czy Cyryl Ratajski. 

O atrakcyjności Puszczykowa w dużej mierze stanowi jego usytuowanie i walory 
środowiskowe. Połowę powierzchni Puszczykowa zajmują lasy, w większości znajdujące się 
w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Od drugiej połowy XIX w. Puszczykowo stało 
się miejscem wypoczynku mieszkańców Poznania. Powstawały tu pensjonaty, restauracje oraz 
podmiejskie rezydencje. Rozproszona zabudowa willowa sprawiła, że Puszczykowo nabrało 
niepowtarzalnego w skali Metropolii charakteru miasta-ogrodu, który zachował się do dziś. 
Współczesne Puszczykowo nadal pełni przede wszystkim funkcję rezydencjalną oraz 
turystyczną jako brama do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Otoczenie lasów i nieduża 
powierzchnia miasta sprawiają, że możliwości wprowadzenia nowej zabudowy są tutaj 
ograniczone. Pomimo niewielkiej powierzchni Puszczykowo ma aż dwie stacje kolejowe, które 
są interesującym przykładem drewnianej architektury dworcowej. 
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Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 29-30 czerwiec 2018. 
 Sala konferencyjna w hali widowiskowo-

sportowej, ul. Podgórna 21,  
62-040 Puszczykowo. 

 Liczba uczestników: 7 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Pod koniec czerwca 2018 roku w Puszczykowie 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu miasta. Uczestnicy warsztatów 
za pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie „polityka 
senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 

1. ZABEZPIECZENIE I OPIEKA 2. RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE 

 emerytury 

 domy dziennego pobytu 

 utrzymanie samodzielności 

 szacunek dla osób starszych 

 spotkania 

 wspólne inicjatywy 

 wolontariat 

 przeciwdziałanie skutkom samotności 

3. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW 4. ZDROWIE 

 wolontariat 

 przeciwdziałania skutkom 
samotności 

 Uniwersytet III wieku 

 szkolenia i warsztaty 

 rekreacja i turystyka 

 kultura 

 sport 

 sport 

 opieka lekarska 

 profilaktyka 

 kształtowanie świadomości 

 utrzymanie samodzielności 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano kwestie najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Puszczykowa. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne 
rozwiązania w jednym wybranym wcześniej obszarze, które już funkcjonują na terenie gminy 
oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższej ramy polityki senioralnej: 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 dobra współpraca z urzędem Puszczykowo 

 dostępność do szpitala 

 dostępność do urzędu – infrastruktura 

 dostępność do biblioteki publicznej – winda 

 rozbudowa hali sportowo- widowiskowej 

 ograniczona dostępność do 
specjalistów 

 potrzeba lepszej organizacji 
przychodni lekarza 
rodzinnego 

 

Seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonują gminne rady seniorów, co należy zrobić by 

taką radę powołać. Zostały przedstawione im również dobre praktyki z projektów 

realizowanych w ramach rad seniorów w innych samorządach.  Szczegółowo omówiono z 

uczestnikami artykuł 5c ustawy o samorządzie gminnym, a także wskazano przykładowe 

zakresy działań w jakich rada seniorów może doradzać lub/i władze samorządu mogą zwrócić 

się z prośbą o konsultacje. 
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Seniorzy dowiedzieli się również co to jest partycypacja społeczna i obywatelska i dlaczego 

warto się w nią zaangażować. Próbowali również swych sił w pisaniu przykładowego projektu 

do budżetu obywatelskiego.  

Poniżej sformułowane podczas warsztatów 

sformułowano następujące propozycje projektów, 

które mogłyby w przyszłości rywalizować w ramach 

budżetu obywatelskiego: 

1. Sportoteka – plac zew. siłownia – rozbudowa. 
2. Zajęcia międzypokoleniowe (rekreacja/sport). 
3. Słup ogłoszeniowy i tablice informacyjne na terenie miasta. 

 

4.13. Rokietnica 

 
 

Gmina Rokietnica - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  79 km2 

Liczba mieszkańców 14 797 

Gęstość zaludnienia 190 osób/km2 

Liczba sołectw 10 

Dochody gminy ogółem 40 770 180 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 2 755 zł 

 

Gmina Rokietnica jest przykładem wyjątkowo intensywnej suburbanizacji. Dotychczasowe 
pola uprawne coraz częściej zamieniają się w nowe osiedla mieszkaniowe. Przyrodniczym 
wyróżnikiem gminy pozostaje malownicza dolina Samicy Kierskiej, będąca częścią sieci 
Natura 2000. O indywidualnym charakterze gminy decydują nietypowe obiekty i wydarzenia 
takie jak m.in. pełnowymiarowe pola golfowe oraz impreza plenerowa „Rokietnicki 
rumpuć”. 



 
 

RAPORT  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ  

 

64 

W ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost liczby mieszkańców, szczególnie 
w południowej części gminy, ze względu na dynamiczną migrację ludności z terenu Poznania. 
Powstały liczne osiedla deweloperskie oraz domy jednorodzinne. Zmiany demograficzne 
i urbanistyczne wpłynęły na konieczność podjęcia szerokich inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. Jednym z ważniejszych szlaków 
transportowych w gminie jest przebiegająca przez jej zachodnią część droga wojewódzka nr 
184 Poznań-Szamotuły. Położenie komunikacyjne gminy poprawiło się jednak zdecydowanie 
po oddaniu do użytku zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 
z węzłami w Rokietnicy i Kobylnikach. Rozwój gospodarczy gminy nabierze z pewnością jeszcze 
większej dynamiki po zakończeniu modernizacji linii kolejowej Poznań-Szczecin. 

 Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 2-3 lipiec 2018. 
 Urząd Gminy w Rokietnicy (Sala sesyjna) 

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica. 
 Liczba uczestników: 17 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Pod koniec września 2018 roku w …. 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu gminy. Uczestnicy warsztatów 
za pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie „polityka 
senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 

1. AKTYWIZACJA SENIORÓW 2. DOSTĘPNOŚĆ 

 kultura, wydarzenia 

 szkolenia, warsztaty, hobby 

 sport 

 rekreacja 

 turystyka 

 wolontariat 

 komunikacja 

 uniwersalne projektowanie 

 dostępne domy 

3. ZDROWIE 4. ZABEZPIECZENIE SENIORÓW 

 dostęp do lekarzy 

 monitoring 

 opieka dzienna 

 dostępność leków 

 kompleks badania dla seniorów 

 opieka dzienna 

 ulgi: karta seniora 

 pudełko życia 

 wolontariat 



 
 

RAPORT  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ  

 

65 

 

Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Gminy Rokietnica. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne 
rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na terenie gminy 
oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC PUBLICZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 nowe budynki są 
wyposażone w 
udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych, 

 bezpłatne autobusy 
komunikacji publicznej 
dla osób 70+ , bilet 
senioralny na 
emeryturze 50%, 

 szeroka oferta 
kulturalna i sportowa 
ROS. 

 brak miejsc spacerowych, brak parku, 

 brak windy w urzędzie Gminy, obiektach 
gastronomicznych oraz handlowych, 

 brak pomieszczenia (lokalizacji) gdzie mogłoby 
powstać miejsce aktywizacji społecznej dla osób 
starszych, 

 brak ofert skierowanych dla osób starszych – 
sposobu na spędzanie wolnego czasu (kursy 
malarskie, komputerowe), 

 chodniki niedostosowane do wózków 
inwalidzkich oraz dla wózków dziecięcych. 

 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZENIE ICH W PROCESY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 
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 wielopokoleniowość 
rodzin sprzyja 
kształtowaniu tradycji, 
szacunku 

 potrzeba organizowania spotkań integracyjnych 
(osiedlowych), 

 potrzeba organizowania warsztatów 
tematycznych → seniorów z dziećmi i 
młodzieżą, 

 brak lub/i niewystarczające kształtowanie 
szacunku wobec osób starszych w domach i 
szkołach, 

 brak lub/i niewystarczające przekazywanie 
młodszemu pokoleniu prawdy historycznej i 
przybliżanie zasłużonych obywateli. 

 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

POSTULATY 

 przystosowanie architektury obiektów użyteczności publicznej i handlu dla osób 
niepełnosprawnych,  

 przyjazne warunki do tworzenia nowych gabinetów lekarza rodzinnego (gabinety 
do rehabilitacji i specjaliści)  

 tworzenie miejsc dziennego pobytu seniora,  

 aktywność fizyczna receptą na zdrowie (ogródek, działka, kwiaty, teściowa i pies ),  

 terapia (muzyka, taniec, śpiew, “woda grodziska” do 100 gr.),  

 kompleksowe badania raz na dwa lata dla seniorów,  

 utworzenie koordynatora do spraw aktywizacji osób starszych. 

 
Drugiego dnia warsztatów uczestnicy dowiedzieli się co to jest partycypacja społeczna 
i obywatelska. Próbowali również swych sił w pisaniu przykładowego projektu do budżetu 
obywatelskiego, które ich zdaniem są potrzebne dla gminy. Podczas warsztatów stworzyli 
także opis do zaproponowanych wcześniej przez siebie projektów obywatelskich. 

Uczestnicy wskazali potencjalne projekty obywatelskie: 

 miejsca dziennego pobytu, 
 trasa rowerowa Rokietnica – Mrowino (1,6 km) 
 rozbudowa grup zainteresowań w ramach gminnego ośrodka kultury (zajęcia dla 

seniorów), 
 bezpłatne wydarzenia kulturalne dla seniorów. 

Seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonują gminne rady seniorów, co należy zrobić by 
taką radę powołać. Zostały przedstawione im również dobre praktyki z projektów 
realizowanych w ramach rad seniorów w innych samorządach.  Szczegółowo omówiono z 
uczestnikami artykuł 5c ustawy o samorządzie gminnym, a także wskazano przykładowe 
zakresy działań w jakich rada seniorów może doradzać lub/i władze samorządu mogą zwrócić 
się z prośbą o konsultacje. 
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4.14. Skoki 

 
 

Miasto i Gmina Skoki - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  198 km2 

Liczba mieszkańców 9 300 

miasto 4 157 

obszar wiejski 5 143 

Gęstość zaludnienia 47 osób/km2 

Liczba sołectw 27 

Dochody gminy ogółem 33 682 630 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 622 zł 

 
Skoki są jedyną gminą Metropoli Poznań z powiatu wągrowieckiego. Znane są przede 
wszystkim z licznych jezior i lasów oraz terenów letniskowych. Nie dotarła tu jeszcze 
intensywna urbanizacja, a wiejska część gminy należy do najsłabiej zaludnionych obszarów 
Metropolii. Oprócz walorów przyrodniczych o atrakcyjności turystycznej gminy stanowi 
także cenne dziedzictwo kulturowe, którego najbardziej charakterystycznym elementem są 
drewniane kościoły na szlaku wokół Puszczy Zielonki. 

Teren miasta i gminy Skoki jest bardzo bogaty w zbiorniki wodne. Znajduje się tu 17 jezior, 
wiele cieków wodnych i ponad 140 ha stawów rybnych. W gminie Skoki znajdują się aż cztery 
obiekty „Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki”. Sieć osadniczą gminy oprócz 
miasta tworzą aż 44 miejscowości wiejskie. Spośród nich największą i najszybciej rozwijającą 
się jest Potrzanowo, położone w południowo-zachodniej części gminy. Lokalizacja wśród jezior 
sprawiła, że miejscowość ta stała się dużym ośrodkiem letniskowym. Miasto i gmina Skoki 
nadal pozostają nieco na uboczu głównych procesów rozwojowych w Metropolii. Dużą szansą 
dla gminy jest zakończona modernizacja linii kolejowej Poznań-Wągrowiec, która znacząco 
poprawiła dostępność komunikacyjną Skoków. 
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Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 20-21 września 2018. 
 Urząd Miasta i Gminy w Skokach  

(sala sesyjna), ul. Ciastowicza 11,  
62-085 Skoki. 

 Liczba uczestników: 13 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Pod koniec września 2018 roku w Skokach 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu gminy.  

Główne tematy, które zostały poruszone podczas warsztatów dotyczyły polityki senioralnej, 
gminnych rad seniorów, partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów, komunikacji, 
wyborów samorządowych, a także wolontariatu senioralnego.  

Uczestnicy warsztatów za pomocą metody mind mapping stworzyli senioralny słownik 
opisujący pojęcie „polityka senioralna”, składający się z 4 głównych osi:   

1. ZDROWIE 2. WARUNKI BYTOWE 

 dostęp do specjalistów, 

 rehabilitacja, 

 profilaktyka. 

 emerytura, 

 bariery architektoniczne, 

 dostępność/dostosowanie. 

3. CZAS WOLNY 4. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

 kultura, 

 rozwój osobisty, 

 rekreacja i sport, 

 Uniwersytet III wieku, 

 związek emerytów, 

 chór, 

 aktywny wypoczynek. 

 wolontariat, 

 wykorzystanie doświadczeń 
seniorów, 

 kluby, uczestnictwo w organizacjach. 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Miasta i Gminy Skoki. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali 
pozytywne rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na 
terenie gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZANIE ICH W PROCESY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 związek emerytów i rencistów, 

 udział w życiu kulturalnym i 
społecznym (dostępność wszelakich 
zajęć), 

 ulgowe bilety na zajęcia sportowe i 
kulturalne. 

 więcej inicjatyw 
międzypokoleniowych i 
integracyjnych, 

 Karta seniora, 

 Rada seniora, 

 brak aktywności na wsiach. 
 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 obiekty służby zdrowia 
są dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych 

 brak rehabilitacji, 

 brak dostępu do prywatnej praktyki lekarskiej i 
pielęgniarskiej, 

 brak ścieżek rowerowych, 

 transport dla osób starszych, 
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 dużo zajęć 
aktywizujących fizycznie i 
poprawiających zdrowie 

 możliwość uczestnictwa 
w różnych organizacjach 

 OPS 

 dobry dostęp do lekarzy 
rodzinnych (POZ) 

 brak dostępu do specjalistycznej pomocy 
medycznej w ramach NFZ, 

 brak domu pomocy społecznej i dziennego 
domu seniora. 

  

 

Podczas warsztatów poruszono temat nowego przedsięwzięcia, na które Miasto i Gmina 

Skoki  otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - projekt „Twój czas w 7 gminach 

powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych 

osób starszych i ich opiekunów faktycznych”. Dzięki projektowi z terenu Gminy Skoki planuje 

się objąć wsparciem: 70 osób niesamodzielnych (ON) i 50 opiekunów faktycznych (OF). Osoby 

te, po przygotowaniu dla nich Indywidualnego Planu Wsparcia, będą miały możliwość 

skorzystania z: Klubu Seniora w Skokach; Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach; Usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym teleopieki (bransoletki życia); Usług 

usprawniających (fizjoterapeutycznych i psychologicznych) realizowanych w ramach 

działalności Klubu Seniora, Mieszkania Wspomaganego, Centrum Wsparcia Opiekunów. 

Drugiego dnia warsztatów seniorzy dowiedzieli się między innymi co to jest partycypacja 
społeczna i dlaczego warto się w nią zaangażować, a także próbowali swych sił w pisaniu 
przykładowego projektu obywatelskiego. Tematy, które najbardziej ich interesowały, to: 

1. Miejsce integracji dla seniorów. 
2. Kurs językowy – dokształcanie grupy tematyczne. 
3. Stworzenie plaży miejskiej. 
4. Profilaktyka. 

Podczas panelu dotyczącego komunikacji zaprezentowano uczestnikom model porozumienia 
bez przemocy dr Marshalla Rosenberga, a także przekazano kilka zasad skutecznej 
komunikacji. 

4.15. Stęszew 

 



 
 

RAPORT  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ  

 

71 

Miasto i Gmina Stęszew - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  miejsko-wiejska 

Powierzchnia  175 km2 

Liczba mieszkańców 14 807 

miasto 5 853 

obszar wiejski 8 954 

Gęstość zaludnienia 85 osób/km2 

Liczba sołectw 21 

Dochody gminy ogółem 43 520 626 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 2 939 zł 

 

O rozwoju Stęszewa od wieków decydowało położenie na szlaku handlowym z Wielkopolski 
na Dolny Śląsk. Do dzisiaj miasto pozostało bardzo ważnym węzłem drogowym, którego 
sąsiedztwo sprzyja inwestycjom gospodarczym. W przeważającej części gminy nadal 
zachował się jednak typowy krajobraz rolniczy, urozmaicony przez zabytkowe kościoły 
i pałace. O dużym potencjale turystycznym gminy stanowi przede wszystkim sąsiedztwo 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Gmina ma nadal w dużej mierze charakter rolniczy z przewagą gospodarstw powyżej 10 ha, 
jednak w ostatnich latach wyraźnie zaznacza się rozwój gospodarczy także w innych 
dziedzinach (m. in. usługi związane z motoryzacją). Najbardziej atrakcyjne grunty pod 
inwestycje znajdują się wokół węzła  drogowego w Stęszewie. Miasto leży przy rozwidleniu 
ważnych szlaków komunikacyjnych: dróg krajowych i wojewódzkich. W najbliższych latach 
rozwój gminy będzie się więc koncentrował na terenach inwestycyjnych wokół węzłów nowej 
drogi ekspresowej S5 oraz w otoczeniu obszarów atrakcyjnych turystycznie, gdzie istnieją 
korzystne warunki dla ekspansji funkcji letniskowej i rekreacyjnej. 

 Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 23/26 listopada 2018. 
 Urząd Miasta i Gminy w Stęszewie, 

ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew. 
 Liczba uczestników: 20 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Pod koniec listopada 2018 roku w Stęszewie 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu gminy. Uczestnicy warsztatów za 
pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie „polityka 
senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 
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1. ZDROWIE 2. SFERA SOCJALNO-BYTOWA 

 rehabilitacja 

 gimnastyka 

 dostępność do specjalistów 

 sanatoria 

 tańsze leki 

 finanse/emerytury 

 tańsze leki 

 ośrodki pomocy społecznej 

 ulgi 

  karta seniora 

3. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW 4. DOSTĘPNOŚĆ 

 wypoczynek 

 kultura (kino, teatr itp.) 

 sport/aktywność fizyczna 

 taniec 

 szkolenia/warsztaty 

 zajmowanie się wnukami 

 kluby seniora 

 do internetu 

 bariery architektoniczne 

 komunikacja- transport 

 dostępne mieszkania 

Jako wspólne dla wszystkich czterech osi zostały wskazane: pomoc koleżeńska i współpraca na 
linii seniorzy – samorząd. 

 

Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Miasta i Gminy Stęszew. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali 
pozytywne rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na 
terenie gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 
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PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY 
MINUSY / BRAKI / 

POTRZEBY 

 Dostępność usług opiekuńczych 

 Znakomicie wywiązujące się ze swoich zadań (w stosunku 
do osób w każdym wieku) pielęgniarki środowiskowe 

 Korzystanie z wielu projektów dofinansowanych ze 
środków z Unii Europejskiej 

 Możliwość uczestnictwa w organizacjach pozarządowych 

 Organizacja spotkań i imprez o zasięgu gminnym 

 Białe niedziele podczas których między innymi 
organizowana jest zbiórka krwi 

 Brak 
dostępności 
do lekarzy 
(specjalistów) 

 Brak 
bezpłatnej 
rehabilitacji 

 Potrzeba 
wyższych 
emerytur 

 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZANIE ICH W PROCESY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 Wspólne świętowanie z harcerzami, młodzieżą 
szkolną ważnych uroczystości państwowych, 
lokalnych, kościelnych 

 Przekazywanie rodzinnych tradycji młodym 
ludziom 

 Kluby seniora „Wesoła Gromadka”, 
„Modrzanki” 

 Święto seniora 

 Międzypokoleniowy rajd rowerowy 

 Brak spotkań z młodzieżą 
szkolną i przedszkolną 

 Brak wyjazdów 
międzypokoleniowych 

 Zbyt mało wspólnych 
przedsięwzięć 
senioralnych. Małe 
zainteresowanie nimi 
wśród seniorów 

 

Drugiego dnia warsztatów seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonują gminne rady 

seniorów, co należy zrobić by taką radę powołać, a także przedstawiono im dobre praktyki z 

projektów realizowanych w ramach rad seniorów w innych samorządach. Uczestnicy 

warsztatów dowiedzieli się również co to jest partycypacja społeczna i obywatelska oraz 

dlaczego warto się w nią zaangażować. 
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4.16. Suchy Las 

 
 

Gmina Suchy Las - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):       

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  117 km2 

Liczba mieszkańców 16 126 

Gęstość zaludnienia 140 osób/km2 

Liczba sołectw 6 

Dochody gminy ogółem 106 128 452 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 6 581 zł 

 

Suchy Las jest jedną z najbogatszych gmin nie tylko w Metropolii, ale także w skali całego 
kraju. Szczególnie dynamicznym rozwojem charakteryzuje się południowa część gminy 
z licznymi nowymi osiedlami mieszkaniowymi i inwestycjami gospodarczymi. Większość 
powierzchni gminy stanowią jednak tereny zielone, położone w granicach poligonu 
w Biedrusku. Są one nie tylko cennym przyrodniczo obszarem, włączonym do sieci Natura 
2000, ale dostarczają także istotnych wpływów do budżetu gminy. 

Rozwój gminy gwałtownie przyspieszył w okresie przemian społeczno-gospodarczych po 1989 
r. Przedsiębiorczość rozwija się przede wszystkim wzdłuż drogi krajowej nr 11 z Poznania do 
Piły. Południowa część gminy okazałą się wyjątkowo atrakcyjna dla usług motoryzacyjnych 
(liczne salony i warsztaty), przez co gmina stałą się swoistym „samochodowym zagłębiem” 
Metropolii. Rozwijają się także najbardziej nowoczesne gałęzie gospodarki, szczególnie dzięki 
powstaniu parku technologicznego w Złotnikach. Północna część gminy zachowała swój 
dawny charakter. Oprócz sfery gospodarczej w gminie bardzo intensywnie rozwija się 
budownictwo mieszkaniowe. Największe i jednocześnie najszybciej wzrastające pod 
względem liczby mieszkańców miejscowości w gminie to Suchy Las i Złotniki. Powyżej tysiąca 
mieszkańców mają również Biedrusko i Chludowo. Głównym wyzwaniem, wymagającym 
jednak współpracy w skali Metropolii, będzie przede wszystkim przezwyciężenie problemów 
komunikacyjnych. 
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 Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 17-18 września 2018. 
 Sala konferencyjna Parku Wodnego 

„Octopus”, ul. Szkolna 18,  
62-002 Suchy Las. 

 Liczba uczestników: 52 osoby. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W połowie września 2018 roku w Suchym Lesie 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu gminy. Uczestnicy warsztatów za 
pomocą metody mind mapping stworzyli senioralny 
słownik opisujący pojęcie „polityka senioralna”, 
składający się z 4 głównych osi: 

1. ZDROWIE 2. OPIEKA SOCJALNA 

 rehabilitacja 

 profilaktyka 

 dostępność do lekarzy 

 sanatoria 

 zabezpieczenie 

 ulgi/zapomogi 

 emerytura 

 usługi dla seniorów 

3. DOSTOSOWANIE 4. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW 

 transport 

 bariery architektoniczne 

 trasy rowerowe 

 dostępne mieszkania 

 kultura 

 szkolenia i warsztaty 

 sport, rozrywka, taniec 

 turystyka i rekreacja 
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Wspólną dziedziną dla wszystkich (czterech) osi według uczestników jest informacja. 

Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Gminy Suchy Las. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali pozytywne 
rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na terenie gminy 
oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

TWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ  
I OBYWATELSKIEJ OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 możliwość uczestnictwa w 
kandydowaniu do wyborów 
gminnych i samorządowych 

 aktywnie działające kluby seniora 

 dobrze funkcjonująca informacja 
senioralna 

 postulat obniżenia podatków od 
nieruchomości dla emerytów 

 stworzenie budżetu obywatelskiego 

 zwiększenie nakładów finansowych na 
potrzeby kulturalne seniorów 

 udostępnienie miejsc pracy dla 
seniorów 

 powołanie rady seniorów 

 większy dostęp seniorów do decyzji 
dot. ochrony zdrowia 

 brak pełnej i dobrej waloryzacji rent i 
emerytur 

 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 dobra komunikacja publiczna 
wewnątrz gminy  

 dobra dostępność 
architektoniczna do Domu 
Kultury 

 brak połączenia ze szpitalem na 
Lutyckiej w Poznaniu 

 potrzeba obniżenia wieku przy 
przejazdach komunikacją wewnątrz 
gminy 

 brak gminnego ośrodka rehabilitacji 

 umożliwienie częstszego korzystania z 
rehabilitacji ruchowej 

 potrzeba kupna sprzętu 
rehabilitacyjnego dostępnego dla 
wszystkich- rowerek stacjonarny, 
bieżnia do chodzenia (do krążenia), 
piłki lekarskie (dmuchane) 
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DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC PUBLICZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 działanie Domu 
Pomocy Społecznej 
dla osób starszych, 

 klub seniora, 

 centrum kultury, 

 basen dla seniorów, 

 dostępność 
architektoniczna 
urzędu. 

 brak na  chodnikach podjazdów dla wózków 
inwalidzkich, 

 brak ścieżek rowerowych, 

 brak bezpiecznego przejścia przez Obornicką 
(postulat związany z budową  tunelu lub kładki), 

 brak ławek na odpoczynek, 

 brak parku, 

 brak koszy na śmieci, 

 zakaz jazdy rowerem na chodnikach, 

 brak miejsc na rozrywki dla osób starszych 60+ z 
miejscem na tańce, 

 brak karty seniora na usługi, 

 brak zakazów parkowania na chodnikach, 

 nie obcinane żywopłoty przy chodnikach, 

 mało spotkań władz z seniorami, 

 niewystarczająco oświetlone ulice, 

 zasadność utrzymania straży gminnej, 

 potrzeba zwiększenie etatów policji. 

 

ROZWÓJ TRANSPORTU DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 komunikacja gminna.  bilety do tramwaju, 

 rowery, 

  zbyt rzadka częstotliwość kursowania autobusów 
na trasie Suchy Las – Poznań, 

 bariery dla niepełnosprawnych, 

 ścieżki rowerowe przyjazne seniorom (brak 
poczucia bezpieczeństwa), 

 ul. Bogusławskiego ciężki transport – postulat, by 
ograniczyć do 12 t., 

 zbyt duży ruch na ul. Obornickiej, 

 brak miejsc dla inwalidów na parkingach gminnych, 

 brak przejść dla pieszych przy stacji paliw, 

 złe rozmieszczenie organizacji ruchu drogowego na 
ulicach. 
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Drugiego dnia warsztatów seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonują gminne rady 
seniorów, co należy zrobić by taką radę powołać, a także przedstawiono im dobre praktyki z 
projektów realizowanych w ramach rad seniorów w innych samorządach. Uczestnicy 
warsztatów dowiedzieli się również co to jest partycypacja społeczna i obywatelska oraz 
dlaczego warto się w nią zaangażować. Próbowali również swych sił w pisaniu przykładowego 
projektu do budżetu obywatelskiego. 

4.17. Swarzędz 

 
 

Miasto i Gmina Swarzędz - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  miejsko-wiejska 

Powierzchnia  102 km2 

Liczba mieszkańców 46 871 

miasto 31 084 

obszar wiejski 15 787 

Gęstość zaludnienia 463 osób/km2 

Liczba sołectw 20 

Dochody gminy ogółem 153 416 647 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 273 zł 

 

Swarzędz jest największym miastem powiatu poznańskiego i razem z otaczającą gminą 
stanowi ważny ośrodek rozwoju tej części Metropolii. Przez wiele lat był rozpoznawalnym 
w całej Polsce, a także poza jej granicami, ośrodkiem stolarstwa i meblarstwa. Obecnie profil 
gospodarczy gminy ma charakter bardziej wielofunkcyjny ze szczególnie silnie rozwijającym 
się sektorem logistyki. W Swarzędzu i sąsiednich miejscowościach dynamicznie przybywa 
także nowych inwestycji mieszkaniowych. 

Przez lata w mieście rozwijał się przemysł meblarski, w dużej mierze na bazie częściowo 
upaństwowionych po wojnie przedsiębiorstw prywatnych (Swarzędzkich Fabryk Mebli). Od lat 
80. XX w. Swarzędz jest terenem ożywionej działalności budowlanej. W północnej części 
miasta zaczęły wtedy powstawać osiedla Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Miasto 
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stało się w dużej części „sypialnią” Poznania. Zmiana ustroju politycznego i gospodarczego 
umożliwiała dynamiczny wzrost poziomu przedsiębiorczości indywidualnej, a także 
powstawanie nowych inwestycji produkcyjnych i usługowych. Najważniejsze z nich 
zlokalizowane są we wschodniej części miasta (m.in. ETC, Volkswagen). Rozwój gospodarczy 
Swarzędza możliwy jest dzięki bardzo dobremu położeniu komunikacyjnemu. Przez gminę 
przebiega droga krajowa nr 92 oraz krajowe linie kolejowe. W bliskości miasta znajdują się 
także  autostrada A2 oraz droga ekspresowa S5. Swarzędz posiada również rozwiniętą 
publiczną komunikację autobusową. 

 Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 6-7 lipiec 2018. 
 Dzienny Dom „Senior – WIGOR”  

w Swarzędzu, ul. Sienkiewicza 21,  
62-020 Swarzędz. 

 Liczba uczestników: 16 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Na początku lipca 2018 roku w Swarzędzu 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu miasta i gminy.  

Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy za pomocą metody mind mapping stworzyli senioralny 
słownik opisujący pojęcie “polityka senioralna”. Definicja polityki senioralnej została 
sprowadzona  przez uczestników warsztatów do 4 głównych osi: 

1. ZABEZPIECZENIE I OPIEKA 2. ZDROWIE 

 Karta seniora 

 Mieszkania dla seniorów 

 Wykluczenie ekonomiczne 

 Transport dla seniorów 

 Ulgi 

 Usługa dla seniorów: złota rączka, 
taksówka 

 Opieka wytchnieniowa 

 Wolontariat 

 Rehabilitacja 

 NFZ 

 Dostęp do lekarzy 

 Profilaktyka 

 Ulgi 

 Geriatria 

 Wolontariat 

3. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW 4. WIZERUNEK SENIORA 

 Wolontariat 

 Kultura 

 Aktywność fizyczna 

 Aktywność umysłowa 

 Praca 

 Relacje międzypokoleniowe 

 Szacunek 

 Wolontariat 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Miasta i Gminy Swarzędz. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali 
pozytywne rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na 
terenie gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZENIE ICH W PROCESY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 Osoby starsze są włączane 
do życia Swarzędza. 

 Istnienie Ośrodka Pomocy 
Społecznej i tym 
podobnych instytucji. 

 Brak szacunku dzieci i młodzieży do osób 
starszych. 

 Brak edukacji dotyczącego szacunku do osób 
starszych w szkołach. 

 Uczulić urzędy i pracowników wobec osób 
starszych (kultura). 

 Potrzeba bardziej dostępnej informacji dla 
osób  starszych. 

 Przejścia dla pieszych są utrudnione przez 
wysokie krawężniki 

 Urzędnicy powinni większą uwagę zwrócić na 
skargi osób starszy Straż Miejską i Policję 
(seniorzy boją się wychodzić wieczorami). 

 

WPROWADZENIE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI I INFORMACJI 
JAKO FORM KOMUNIKOWANIA SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM OSÓB STARSZYCH 
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PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 Lokalne gazety. 

 Internet. 

 Komunikacja miejska. 

 Swarzędzka Telewizja 
Kablowa. 

 Kształtowanie przyjaznych 
postaw wobec seniorów 
(spotkania integracyjne, 
warsztaty, zabawy, 
wycieczki itp.). 

 Niewystarczająca dostępność Swarzędzkiej 
Telewizji Kablowej w gminie (dotyczy TV) CITI 
NET + INEA. 

 Postulat o wprowadzenie powiadamianie SMS 
informujące o ważnych wydarzenia w gminie. 

 Brak punktu informacyjnego dla seniora (dot. 
kompleksowej pomocy w załatwianiu spraw 
dot. publicznego życia społecznego np. 
wymiana pieca, sprawy urzędowe itp.) 

 Niewystarczające oznakowania miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych 

 Potrzeba koordynacji informacji np. numer 
telefonu / informacji dla seniora 

 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 Istniejące przychodnie 
zdrowia. 

 Całonocna pomoc 
doraźna. 

 Transport miejski. 

 Szeroki dostęp do kultury. 

 Nieodpłatna pomoc 
prawna i psychologiczna. 

 Program aktywności dla 
seniorów. 

 Dobry kontakt SENIOR-
OPS. 

 Ścieżki rowerowe. 

 Siłownie dla seniorów. 

 Brak toalet publicznych. 

 Nadmiar nieprofesjonalnych punktów 
optycznych. 

 Brak wolontariatu senioralnego (brak 
świadomości potrzeby). 

 Brak informacji o dostępności usług. 

 Brak całonocnej apteki. 

 Brak lokalnej karty seniora. 

 Brak punktów rehabilitacyjnych. 

 Brak specjalistów w ramach NFZ. 

 Brak możliwości rejestracji do lekarza 
rodzinnego dzień wcześniej. 

 Brak gminnego Domu Pomocy Społecznej. 

 Za mało miejsc dziennego pobytu dla 
seniorów. 

 

W trakcie panelu związanego z gminnymi radami seniorów uczestnikom zostały 

przedstawione dobre praktyki z projektów realizowanych w ramach rad seniorów w innych 

samorządach.  Szczegółowo omówiono artykuł 5c ustawy o samorządzie gminnym, a także 

wskazano przykładowe zakresy działań w jakich rada seniorów może doradzać lub/i władze 

samorządu mogą zwrócić się z prośbą o konsultacje. Następnie seniorzy zostali podzieleni na 

trzy grupy, w których zastanawiali się nad aspektami związanymi z  funkcjonowaniem 

lubońskiej rady seniorów. 
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Drugiego dnia warsztatów uczestnicy dowiedzieli się co to jest partycypacja społeczna 
i obywatelska oraz dlaczego warto się w nią zaangażować. Próbowali również swych sił 
w pisaniu przykładowego projektu do budżetu obywatelskiego. 

Przykładowe projekty do budżetu obywatelskiego zaproponowane przez seniorów: 

1. Przebudowa przejść dla pieszych (os. Kościuszkowców), 
obniżenie krawężników 

2. Ul. Graniczna – chodnik 
3. Zagospodarowanie rekreacyjne placu przy Dziennym 

Domu Seniora SENIOR WIGOR (ul. Sienkiewicza) 
4. Ul. Graniczna – oświetlenie 
5. Oznakowanie miejsc parkingowych dla  niepełnosprawnych 
6. Odnowienie placów zabaw na os. Dąbrowszczaków 
7. Paczkowo – Dom dla Seniorów w dawnej szkole – (projekt)  

Seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób 

funkcjonują gminne rady seniorów, co 

należy zrobić by taką radę powołać. Zostały 

przedstawione im również dobre praktyki 

z projektów realizowanych w ramach rad 

seniorów w innych 

samorządach.  Szczegółowo omówiono z 

uczestnikami artykuł 5c ustawy 

o samorządzie gminnym, a także wskazano 

przykładowe zakresy działań w jakich rada 

seniorów może doradzać lub/i władze 

samorządu mogą zwrócić się z prośbą 

o konsultacje.   

Na końcu warsztatów uczestnicy – 

seniorzy  przedstawili hasła i motywacje, 

które sprawiły, że postanowili powołać 

Radę Seniorów w Swarzędzu. 
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4.18. Szamotuły 

 
 

Miasto i Gmina Szamotuły - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  176 km2 

Liczba mieszkańców 29 650 

miasto 18 961 

obszar wiejski 10 689 

Gęstość zaludnienia 169 osób/km2 

Liczba sołectw 25 

Dochody gminy ogółem 98 693 857 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 3 329 zł 

 

Szamotuły jako miasto powiatowe są ważnym ośrodkiem o funkcjach ponadlokalnych. 
Historyczne tradycje ziemi szamotulskiej kultywuje muzeum w zabytkowym Zamku Górków. 
Szamotuły należą do gmin, które w swojej koncepcji rozwoju wyraźnie stawiają na 
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. 

Atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy podnosi dobre położenie komunikacyjne oraz 
rozwinięta infrastruktura komunalna. Przecinają się tutaj ważne szlaki transportowe: drogi 
wojewódzkie 184, 186 i 187, łączące Szamotuły z Poznaniem, Czarnkowem, Obornikami, 
Pniewami i Wronkami. Linia kolejowa Poznań-Szczecin umożliwia bardzo szybki dostęp 
transportem publicznym do centrum Metropolii.  
 
Przyszły rozwój Szamotuł z pewnością może zostać oparty na dwóch równorzędnych filarach: 
funkcji centrum usługowego dla rozwijającego się powiatu szamotulskiego oraz ściślejszej 
integracji z Metropolią. 
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 Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 22-23 czerwca 2018. 
 Centrum Integracji i Rehabilitacji, 

ul. Franciszkańska 5, 64-500 Szamotuły. 
 Liczba uczestników: 11 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Pod koniec czerwca 2018 roku w Szamotułach 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu gminy. Uczestnicy warsztatów za 
pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie „polityka 
senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 

1. ZDROWIE 2. KULTURA 

 aktywność sportowa, 

 rehabilitacja, 

 profilaktyka, 

 relacje pacjent – lekarz 

 dostępność sprzętu i lekarstw 

 aktywności mi.in. amazonek 

 wydarzenia kulturalne na rzecz 
seniorów: kino, teatr, koncerty 

 sztuki audiowizualne 

 aktywne podmioty działające na rzecz 
kultury 

 dostępność do książek 

 turystyka 

 

3. WIEDZA 4. SPRAWY BYTOWE 

 samokształcenie; 

 przekaz doświadczeń; 

 uniwersytet III wieku; 

 wysokość emerytur, 

 ulgi dla seniorów, 

 bariery architektoniczne, 

 karta seniora, 

 pomoc w mobilności seniorów, 

 

INTEGRACJA 

 aktywne podmioty, organizacje 

 turystyka 

 aktywność sportowa 

 uniwersytet III wieku 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano dwa najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Miasta i Gminy Szamotuły. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali 
pozytywne rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na 
terenie gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC PUBLICZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH 

Plusy, czyli to co dobrze  
funkcjonuje w gminie Szamotuły: 

Minusy, czyli to czego z punktu widzenia 
uczestników warsztatów brakuje lub jest 

niewystarczające w gminie: 

 Windy w urzędzie miasta i gminy, 
a także w innych instytucjach 
gminnych. 

 Podjazdy do większości sklepów. 

 Wiele miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. 

 Jest dosyć dużo ławek, choć 
mogłoby ich więcej. 

 Autobusy nie są niskopodłogowe 
(wszystkie powinny być takie). 

 Tylko jedna toaleta miejska w 
podziemiach,  
do której trzeba się dostać za pomocą 
stromych schodów (otwarta tylko do 
godz. 16:00). 

 Brak toalet w takich sklepach jak 
Biedronka. 

 Problem ze schodami w kinie (brakuje 
tam windy). 

 Problem z mostem kolejowym  
(są tam stopnie). 

 Często zbyt wysokie krawężniki. 
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PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

Plusy, czyli to co dobrze funkcjonuje  
w gminie Szamotuły: 

Minusy, czyli to czego z punktu widzenia 
uczestników warsztatów brakuje lub jest 

niewystarczające w gminie: 

 Szpital Powiatowy, SOR i poradnie. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Dom Dziennego Pobytu. 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 
(siostry zakonne). 

 Centrum Wspierania Organizacja 
Pozarządowy INTEGRACJA I 
REHABILITACJA (zainspirowano się 
dobrymi praktykami z Holandii). 

 Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego. 

 Szamotulski Ośrodek Kultury (dużo 
imprez, bezpłatne wydarzenia) 

 Biblioteka (spotkania z twórcami). 

 Hospicjum Domowe. 

 Opieka psychologiczna. 

 Rehabilitacja – dostępność świadczeń. 

 Dostępność do kultury – darmowe 
bilety dla seniorów. 

 Brak windy w kinie. 

 Kolejki do specjalistów. 

 Dworzec widmo. 

 Brak dostępu dla osób 
niepełnosprawnych do toalet 
publicznych. 

 Brak szkoleń z opieki nad osobami 
zależnymi. 

 

Seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonują gminne rady seniorów, co należy zrobić by 

taką radę powołać. Zostały przedstawione im również dobre praktyki z projektów 

realizowanych w ramach rad seniorów w innych samorządach.  Szczegółowo omówiono 

z uczestnikami artykuł 5c ustawy o samorządzie gminnym, a także wskazano przykładowe 

zakresy działań w jakich rada seniorów może doradzać lub/i władze samorządu mogą zwrócić 

się z prośbą o konsultacje. 

Drugiego dnia warsztatów uczestnicy dowiedzieli się co to jest partycypacja społeczna 
i obywatelska oraz dlaczego warto się w nią zaangażować. Próbowali również swych sił 
w pisaniu przykładowego projektu do budżetu obywatelskiego. 

Przykładowe projekty do budżetu obywatelskiego zaproponowane przez seniorów: 

 Całodobowa toaleta publiczna z dostępnością dla 
os. niepełnosprawnych. 

 Dobudowa windy do szaletów miejskich. 
 Zajęcia dodatkowe i rekreacyjne dla seniorów. 
 Scena zewnętrzna z zadaszeniem. 
 Hospicjum – wsparcie w zakresie wolontariuszy. 
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4.19. Śrem 

 
 

Miasto i Gmina Śrem - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  miejsko-wiejska 

Powierzchnia  206 

Liczba mieszkańców 41 378 

miasto 30 072 

obszar wiejski 11 307 

Gęstość zaludnienia 201 osób/km2 

Liczba sołectw 33 

Dochody gminy ogółem 114 452 833 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 2 766 zł 

 

Śrem jest jednym z najstarszych ośrodków miejskich Wielkopolski, który odegrał ważną rolę 
szczególnie w czasie „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Obecnie jest to prężnie 
rozwijające się gospodarczo miasto powiatowe, które dąży do ścisłej integracji z Metropolią. 
Gmina wykorzystuje również swoje walory przyrodnicze, będąc jednym z regionalnych 
liderów w zakresie turystycznego zagospodarowania Warty. 

Dynamiczny rozwój miasta wiąże się z budową Odlewni Żeliwa HCP, która rozpoczęła 
produkcję w 1968 r. Po 1990 r. miasto pozostało silnym ośrodkiem gospodarczym 
z dynamicznie rozwijającą się prywatną przedsiębiorczością. W gminie powstają nowe firmy 
m.in. w branżach meblarskiej, spożywczej, elektronicznej i produkcji tworzyw sztucznych. 
Duża część przedsiębiorstw zlokalizowana jest na terenach inwestycyjnych na obszarze 
wiejskim gminy. W samym Śremie utworzony został Śremski Park Inwestycyjny, którego część 
włączono do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako jej podstrefa. Śrem jest 
ważnym węzłem drogowym. Zbiegają się tu cztery drogi wojewódzkie. Gmina wyróżnia się pod 
względem walorów środowiskowych oraz ich ochrony. Na jej terenie znajdują się m.in. Park 
Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz Rogaliński Park Krajobrazowy. 
Położenie Śremu nad Wartą znakomicie sprzyja rozwojowi turystyki wodnej. Na rzece 
organizowane są spływy kajakowe, maratony pływackie oraz rejsy spacerowe statkiem. 
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 Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 11-12 czerwca 2018. 
 Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Śremie, 

Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem. 
 Liczba uczestników: 28 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

Na początku czerwca 2018 roku w Śremie 
zorganizowano warsztaty obywatelskie dla 
seniorów z terenu gminy. Uczestnicy warsztatów za 
pomocą metody mind mapping stworzyli 
senioralny słownik opisujący pojęcie „polityka 
senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 

1. PRAWA SENIORÓW 2. EDUKACJA 

 tworzenie rad seniorów 

 konsultacje społeczne 

 tworzenie klubów seniora  

 bezpieczeństwo socjalne 

 szkolenia/warsztaty 

 udział w przedsięwzięciach 
kulturalnych 

3. ZDROWIE 4. INTEGRACJA 

 czynny wypoczynek 

 profilaktyka 

 edukacja zdrowotna 

 dostęp do lekarzy specjalistów 

 aktywność seniorów 

 wypoczynek spotkania 

 współpraca metropolitalna 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Miasta i Gminy Śrem. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali 
pozytywne rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na 
terenie gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

TWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ  
I OBYWATELSKIEJ OSÓB STARSZYCH 

 pudełko życia – zwiększyć promocję,  

 potrzeba szkoleń z pierwszej pomocy (dla klubów seniora – osoby przeszkolone),  

 dostępność do usług rehabilitacyjnych (sprzęt i osoby wykonujące świadczenia 
rehabilitacyjne),  

 geriatria – dostęp do specjalistów,  

 wolontariat sąsiedzki (pomoc sąsiedzka),  

 mieszkalnictwo – sprawdzanie pod kątem barier (komisja w ramach rady 
seniorów), 

 wolontariat kompetencji – wymiana usług wzajemnych, 

 usługa złota rączka,  

 dom dziennego pobytu z dostępem usług medycznych,  

 szybkie łącze ze służbami (dozór dla osób starszych), 

 informacja o usługach dla seniorów (gazeta dla seniora (część),  

 mobilność kanałów informacji,  

 prelekcje i szkolenia w zakresie porad zdrowotnych (nieodpłatnie). 
 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZANIE ICH W PROCESY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO 

 integracja międzypokoleniowa – współpraca z przedszkolami i szkołami szczebla 
podstawowego i średniego, 

 stworzenie rady seniorów celem zidentyfikowania potrzeb seniorów – opinie, 
konsultacje, wywiady, badania rynku (diagnoza), 

 organizowanie spotkań wśród seniorów celem wymiany wolumenu doświadczeń i 
oczekiwań, 

 włączanie seniorów w działania różnych instytucji (ngo, jst), 

 promocja działań seniorów, 

 dzielenie się życiowym doświadczeniem z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą – 
pozytywny przekaz, 

 łamanie barier psychofizycznych w procesie funkcjonowania społecznego – 
pozytywny wizerunek seniora, 

 tworzyć działania zmierzające do powiększenia liczby aktywnych seniorów – 
łamanie barier mentalnych (uświadomienie, że każdy wiek ma swoje prawa). 
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PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 rada seniora – grupa 
inicjatywna, 

 projekty wzmacniające 
partycypację, 

 koordynator ds. polityki 
senioralnej, 

 karta seniora -> więcej 
partnerów, 

 media senioralne (tv, 
gazeta) + internet, 

 możliwość zrzeszania się 
klubów, organizacji. 

 finansowanie klubów, stowarzyszeń, grup, 

 stałe miejsce dyżurów senioralnych, 

 brak uniwersytetu III wieku, 

 brak “skrzynki życzeń”, 

 więcej konsultacji społecznych, 

 potrzeba zwiększenia nakładów gazety 
senioralnej i dystrybutorów, 

 brak dziennego domu pobytu. 

W ramach modułu dotyczącego partycypacji społecznej i obywatelskiej uczestnicy 
warsztatów przedstawili listę projektów, które chcieliby zgłosić do budżetu obywatelskiego: 

 ławki w ciągach spacerowych + kosze 
 toalety publiczne 
 zagospodarowanie skwerów z małą 

architekturą 
 miejsca wypoczynku 
 warsztaty dla seniorów (kultura, dieta, itp.) 
 wydarzenia kulturalne 
 przystosowanie gm. lokalu na miejsce integracji dla seniorów 

Po wybraniu kilku z nich wraz z trenerami i urzędnikami zajmującymi się budżetem 

obywatelskim w gminie, szczegółowo zajęli się opracowaniem opisów do projektów. 
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4.20. Tarnowo Podgórne 

 
 

Gmina Tarnowo Podgórne - ogólne informacje 

Gmina w liczbach (2014):        

Typ gminy  wiejska 

Powierzchnia  102 km2 

Liczba mieszkańców 23 454 

Gęstość zaludnienia 236 osób/km2 

Liczba sołectw 16 

Dochody gminy ogółem 140 113 106 zł 

Dochody gminy na mieszkańca 5 974 zł 

 
Tarnowo Podgórne dynamicznie rozwija się w sferze gospodarki już od lat 90-tych. Dawne 
tereny rolnicze zajmują dziś liczne obiekty firm przemysłowych i usługowych. Są one celem 
codziennych dojazdów do pracy kilkunastu tysięcy mieszkańców z sąsiednich gmin, w tym 
także z Poznania. Wizerunek Tarnowa Podgórnego jest w powszechnej świadomości 
związany ze strefami aktywizacji gospodarczej ciągnącymi się wzdłuż drogi krajowej nr 92. 
Nie należy jednak zapominać, iż duża część gminy charakteryzuje się nadal krajobrazem 
rolniczym urozmaiconym rynną Jeziora Lusowskiego. 

Sukces gminy był możliwy dzięki umiejętnemu wykorzystaniu najwyższego atutu – położenia 
komunikacyjnego. Dobrej lokalizacji towarzyszyła proinwestycyjna polityka władz 
samorządowych. Jej najważniejszym elementem stało się przestrzenne i infrastrukturalne 
przygotowanie terenów do zagospodarowania. Działalność podmiotów gospodarczych 
w gminie tworzy dla niej trwałą bazę dochodów, które mogą być przeznaczane na poprawę 
jakości życia mieszkańców. Wysoka jakość usług publicznych przyciąga do gminy nowych 
mieszkańców, szczególnie do wschodniej jej części położonej najbliżej Poznania. W wyniku 
tych procesów największą miejscowością gminy jest Przeźmierowo, a siedziba władz gminy – 
Tarnowo Podgórne – zajmuje pod tym względem dopiero drugie miejsce. Trzecią największą 
jednostką osadniczą jest podpoznańskie Baranowo. 
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 Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy 

 13-14 lipca 2018. 
 Tarnowskie Centrum Senioralne  

(Pałac Jankowice), ul. Ogrodowa 2,  
62-080 Jankowice. 

 Liczba uczestników: 20 osób. 

Przebieg warsztatów, wnioski i podsumowanie 

W połowie lipca 2018 roku w Pałacu 
w Jankowicach. zorganizowano warsztaty 
obywatelskie dla seniorów z terenu gminy. 
Uczestnicy warsztatów za pomocą metody mind 
mapping stworzyli senioralny słownik opisujący 
pojęcie „polityka senioralna”, składający się z 4 głównych osi: 

1. AKTYWIZACJA SENIORÓW 2. DOSTĘPNOŚĆ 

 wolontariat 

 uniwersytet III wieku 

 kluby seniora 

 rada seniorów 

 integracja i współpraca międzypokoleniowa 

 turystyka, wypoczynek 

 centrum inicjatyw senioralnych 

 zajęcia dla seniorów 

 projektowanie uniwersalne / 
przestrzeń bez barier 

 komunikacja miejska 

 wykluczenie informacyjne i 
cyfrowe 

 przystosowanie mieszkań 
seniorów 

3. OPIEKA 4. ZDROWIE 

 wolontariat 

 finansowanie potrzeb 

 dowóz książek, taksówka dla seniorów, 
złota rączka, karta seniora 

 dom spokojnej starości 

 dom spokojnej starości 

 rehabilitacja 

 opieka pielęgnacyjna 

 dostępność do lekarzy 

 profilaktyka 
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Następnie spośród 7 ram polityki senioralnej, opracowanych przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) wybrano najbardziej istotne dla seniorów z punktu widzenia 
mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne. Metodą Word Cafe uczestnicy warsztatów wskazali 
pozytywne rozwiązania w dwóch wybranych wcześniej obszarach, które już funkcjonują na 
terenie gminy oraz przedstawili swoje potrzeby dot. poniższych ram polityki senioralnej: 

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEGO SZACUNKU WOBEC OSÓB STARSZYCH  
ORAZ WŁĄCZANIE ICH W PROCESY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 koła/kluby seniorów, 

 spotkania międzypokoleniowe: 
spotkania w przedszkolach, 
spartakiady, 

 koła zainteresowań: plastyczne, 
muzyczne, teatralne, taneczne, 
kulinarne, gimnastyczne, 

 spotkania integracyjne w Pałacu w 
Jankowicach, 

 koła/kluby (należy do nich około 
540 osób). 

 zbyt małe propagowanie wartości i 
dokonań, doświadczeń osób 
starszych, 

 małe zainteresowanie spotkaniami z 
młodzieżą (przez seniorów i 
odwrotnie), 

 rozszerzenie kół zainteresowań (np. 
majsterkowanie, robótki ręczne), 

 propagowanie szacunku dla osób 
starszych w szkołach i w prasie (dobre 
przykłady), 

 brak informacji środowiskowych o 
osobach pozostających w domach – 
niepełnosprawnych i zamkniętych w 
sobie. 
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WPROWADZENIE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI I INFORMACJI  
JAKO FORM KOMUNIKOWANIA SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 gazeta lokalna: sąsiadka – czytaj , 

 kontakt telefoniczny, 

 informacja sms, 

 kalendarzyk Pałacu Jankowice, 

 spotkania – poczta pantoflowa, 

 Pałac w Jankowicach jako miejsce 
spotkań. 

 informacja z rady seniorów, 

 brak informacji w gablotach, 

 kursy komputerowe + smartfony + 
dopłaty do komputerów, 

 brak skupienia na zebraniach i 
zapisywania informacji bieżących 
przekazywanych na spotkaniach, 

 zwiększenie zakresu i wzmocnienie 
sygnałów sieci internetowej, 

 ochrona przed dewastacją urządzeń 
przesyłowych – anty monopolizm. 

 

PODNOSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  
ORAZ OCHRONY ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH 

PLUSY MINUSY / BRAKI / POTRZEBY 

 koperta życia, 

 udostępnienie Pałacu w 
Jankowicach dla seniorów, 

 informacja o badaniach w gminach; 
autobusy, 

 dopłata do szczepionek dla osób 
65+, 

 karta mieszkańca, 

 zajęcia sprawnościowe gimnastyka 
relaksacyjna, tańce, 

 pomoc sąsiedzka w sprawach 
życiowych. 

 opieka domowa dla seniorów, 

 rozmieszczenie placówek zdrowia, 

 brak apteki, która dyżuruje 24 h, 

 brak rehabilitacji w gminie, 

 brak teleopieki, 

 brak dowozu seniorów do lekarzy w 
nagłych wypadkach, 

 brak możliwości realizowania zaleceń 
lekarskich związanych z wiekiem, 

 brak dostępności do specjalistów – 
długie terminy, 

 brak domu opieki dla osób starszych 
na terenie gminy – również dziennej, 

 punkt pomocy opieki doraźnej soboty, 
niedziele i święta. 

 

Seniorzy dowiedzieli się również co to jest partycypacja społeczna i obywatelska i dlaczego 

warto się w nią zaangażować. Spośród sześciu wskazanych przez siebie tematów/propozycji 

projektów do budżetu obywatelskiego wybrali trzy, a następnie próbowali swych sił w pisaniu 

projektów do budżetu obywatelskiego Tarnowa Podgórnego (Budżet Inicjatyw Społecznych). 

W ramach modułu dotyczącego partycypacji społecznej i obywatelskiej uczestnicy 
warsztatów przedstawili listę projektów, które chcieliby zgłosić do budżetu obywatelskiego. 
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Lista projektów zgłoszonych przez seniorów: 

1. Wydarzenie dotyczące 100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego.  

2. Zakończenie lata (międzypokoleniowe)  
w Pałacu w Jankowicach. 

3. Przelot balonem. 
4. Biała Niedziela. 
5. Festyn  międzypokoleniowy promujący zdrowy 

tryb życia. 
6. Festyn integracyjny “od Juniora do Seniora”. 

Podczas drugiego dnia warsztatów, w trakcie panelu 

związanego z gminnymi radami seniorów uczestnicy zostali 

podzieleni na dwie grupy, w których zastanawiali się nad 

funkcjonowaniem tarnowskiej rady seniorów (pierwsza 

kadencja): 

PLUSY MINUSY  

 dobrze, że już jest, 

 wzrost aktywności seniorów – mieszkańców 
gminy, 

 większa integracja seniorów w gminie, 

 Rada umożliwiła spotkania i komunikację 
z przedstawicielami kół i Klubów Seniora, 

 wypracowywanie wspólnych rozwiązań, 

 inicjatywa złotej rączki. 

 za duże oczekiwania od 
starszych seniorów, 

 następna instytucja, 

 brak informacji czym jest 
Rada Seniorów. 

 niska kreatywność Rady 
Seniorów: mała ilość 
wniosków kierowanych do 
władz Gminy dot. seniorów. 

Drugiego dnia warsztatów seniorzy podzieleni na grupy, bazując na identyfikowanych przez 

siebie potrzebach społecznych, podjęli się  między innymi ułożenia programu wyborczego 

swojego hipotetycznego kandydata na Wójta: 
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5. Konferencja podsumowująca projekt w Metropolii Poznań 
 

 

W ramach projektu w dniu 7 grudnia 2018 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania 

zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. W konferencji wzięły udział 44 osoby,  

w tym przedstawiciele poznańskich klubów seniora, a także dyrekcja i przedstawicie Centrum 

Inicjatyw Senioralnych Miasta Poznania. Podczas wydarzenia zaprezentowano wnioski  

z przeprowadzonych warsztatów oraz raport z badania ankietowego. Gościem specjalnym była 

przedstawicielka Tarnowskiego Centrum Senioralnego z Jankowic (Gmina Tarnowo Podgórne), 

która przedstawiła dobre praktyki związane z realizacją polityki senioralnej na poziomie 

samorządowym.  Zaprezentowała i zachęcała również do korzystania z platformy internetowej 

www.atuty.org.pl , która jest bazą pomysłów i dobrych praktyk społecznych, edukacyjnych  

i kulturalnych skupionych na działaniach międzypokoleniowych i senioralnych.  

 

 

 

  

  

http://www.atuty.org.pl/
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6. Wyniki ankiety dotyczącej potrzeb i oczekiwań seniorów 

w Metropolii Poznań 
 

W związku z realizacją cyklu warsztatów edukacyjnych dla 

seniorów w gminach wchodzących w skład 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań, zdecydowano 

o przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ankietowego 

w grupie seniorów nt. potrzeb i oczekiwań osób starszych. 

Ankiety była anonimowa. Uczestnicy zajęć mieli 

możliwość wypełnienia ankiety podczas warsztatów lub 

po ich zakończeniu drogą elektroniczną, gdyż ankieta 

prócz wersji drukowanej była także dostępna online na 

metropolitalnym portalu konsultacji społecznych 

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.  

Ankieta była uruchomiona w wersji online (patrz obrazek 

obok) od 1 października do 29 listopada 2018r. 

Respondenci zostali poinformowani, że wyniki ankiety 

posłużą do opracowania niniejszego Raportu oraz pomogą 

w planowaniu przyszłych projektów senioralnych. 

Analizując wyniki ankiety można wskazać podstawowe cechy i potrzeby statystycznego 

uczestnika projektu. Dzięki temu stworzono profil seniora ukazujący najczęściej występujące 

w badanej zbiorowości cechy i preferencje: 

 

W wyniku badania ankietowego uzyskano poniższe wyniki szczegółowe. 
 

dostrzega deficyty w zakresie: oferty ochrony zdrowia 
i inicjatyw międzypokoleniowych 

deklaruje chęć uczestnictwa w wycieczkach, 
warsztatach obywat. i zajęciach ruchowych

wyraża chęć partycypacji w zajęciach 
z dietetytkiem oraz w edukacji zdrowotnej

należy do klubu seniora

wiek: 65 - 69 lat

wykształcenie: średnie

gospodarstwo domowe: 2-osobowe

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


 
 

RAPORT  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ  

 

98 

 

Pytanie nr 1:  

Proszę zaznaczyć sfery życia społecznego, w ramach 
których w swoim lokalnym środowisku dostrzega Pani/Pan 
największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorów: 

 
 

 

Wyniki wyraźnie wskazują, że najwięcej deficytów seniorzy identyfikują 
w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie w ramach świadczeń NFZ (75%) 
tj. dostęp do lekarzy specjalistów i rehabilitacji, jakość opieki, a także 
w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej (44%) obejmującej takie 
działania jak programy badań przesiewowych lub szczepień.  

Ponad połowa badanych (52%) dostrzega także potrzeby w zakresie 
integracji międzypokoleniowej, czyli inicjatyw umożliwiających 
wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami 
wiekowymi (w tym młodzieżą).  

Wysoką pozycję w rankingu deficytów zajęła także sfera związana 
z mechanizmami wpływu na władzę samorządową i uczestnictwem 
seniorów w życiu publicznym i społecznym (52%) w tym udział seniorów 
w wyborach i pełnieniu funkcji w organach samorządowych. 
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Pytanie nr 2:  

Proszę zaznaczyć aktywności, w których 
chciałaby/chciałby Pani/Pan w przyszłości uczestniczyć: 

 

 

Respondenci wskazali najwyższą chęć uczestnictwa w wycieczkach 
krajoznawczych (67%). Drugie miejsce wśród wskazań preferowanych 
aktywności zajęły warsztaty obywatelskie (54%) dotyczące takich 
zagadnień, jak budżet obywatelski, wolontariat i działalność 
stowarzyszeń, wybory czy aktywność samorządowa.  

Zajęcia ruchowe np. basen, nordic walking, taniec czy aerobik, jako 
preferowane wskazywało 52% badanych.  

W warsztatach pielęgnacyjnych z opieki nad osobami obłożnie chorymi 
chciałoby uczestniczyć 44% respondentów. Ma to szczególne znaczenie 
mając na uwadze znaczną liczbę osób zamieszkujących w 2-osobowych 
gospodarstwach (41% - patrz pytanie nr 10).  

Zajęcia komputerowe (w tym obejmującym usługi przez internet np. 
płacenie przelewem internetowym) jako preferowane wskazało 43% 
respondentów. 
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Pytanie nr 3:  

Proszę zaznaczyć dodatkowe świadczenia oraz elementy 
oferty profilaktycznej, w których chciałaby/chciałby 
Pani/Pan w przyszłości skorzystać: 

 

 

Zagadnienia związane z dobrostanem fizycznym i ochroną zdrowia 
stanowią jedne z najważniejszych aspektów życia codziennego seniorów. 
Tę konstatację potwierdzają wyniki przeprowadzonego badania. 

Ponad 61% respondentów wskazało chęć partycypacji w przyszłości 
w zajęciach z dietetykiem lub w warsztatach zdrowego żywienia.  

Możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach dotyczących edukacji 
zdrowotnej w zakresie ważnych chorób cywilizacyjnych (tj. cukrzyca, 
nadciśnienie) deklarowało 57% seniorów uczestniczących w ankiecie.  

W szczepieniach ochronnych (np. przeciw grypie) chce wziąć udział 56% 
respondentów. 

Z kolei 52% badanych podkreślało otwarcie na uczestnictwo w badaniach 
profilaktycznych tj. badania dermatologiczne znamion na skórze pod 
kątem zachorowania na czerniaka. 
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Pytanie nr 4:  

Co utrudnia Pani/Panu korzystanie z różnych form 
aktywności dla seniorów? 

 

 

 

Pytanie miało na celu identyfikację barier uczestnictwa osób 60+ 
w różnego rodzaju formach aktywności senioralnych. 

Około 30% uczestników przyznało, że nic poważnie nie utrudnia im 
uczestnictwa w zajęciach, warsztatach czy innych aktywnościach. 

Pozostałe osoby wskazywały konkretne przeszkody, z którymi seniorzy 
muszą borykać chcąc żyć aktywnie na co dzień tj. brak środków 
finansowych (31%), trudności komunikacyjne wynikające z problemów 
transportowych (27%), stan zdrowia (27%) czy brak czasu (23%). 

Stosunkowo niską pozycję w tym gronie zajęły bariery architektoniczne 
(10%) tj. nieprzystosowane chodniki, wysokie krawężniki, brak poręczy, 
ramp podjazdowych i wind. 
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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” 

 

 

 

 

Wyniki skłaniają do dość niespodziewanych wniosków. Na wstępie należy 
zaznaczyć, że grupę uczestników warsztatów obywatelskich stanowili 
głównie seniorzy aktywni – zaangażowani w działanie różnego rodzaju 
senioralnych organizacji, stowarzyszeń oraz uczestniczący na co dzień 
w działaniach klubów seniora i uniwersytetów III wieku. Mimo że grupa ta 
postrzegana może być jako liderzy społeczności 60+ o dużym 
doświadczeniu także w działalności publicznej i społecznej, to jednak 
poczucie sprawstwa w lokalnej rzeczywistości na wysokim poziomie 
posiada tylko 6 na 10 respondentów. Jedynie 59% badanych uznało że 
zgadza się, ze zdaniem: „Czuję, że mam wpływ na codzienność i rozwój 
mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu, gminy” 
(w tym tylko 20% zdecydowanie). Aż 41% respondentów nie zgadza się 
z tym zdaniem (w tym 13% zdecydowanie).  

 

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



 
 

RAPORT  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ  

 

103 

Pytanie nr 6:  

Jaki jest Pani/Pana poziom zaangażowania społecznego 
i obywatelskiego? 

 

 

 

Pytanie miało na celu zweryfikowanie poziomu zaangażowania 
respondentów w życie społeczne i obywatelskie. W związku z możliwością 
zaznaczenia wielu odpowiedzi potwierdzono, że duża część z badanych 
angażuje się w wiele rodzajów aktywności. 

Prawie połowa badanych (48%) deklaruje uczestnictwo w zajęciach 
klubów seniora. Do faktu bycia członkiem lub sympatykiem stowarzyszeń, 
fundacji lub innych organizacji społecznych przyznało się 39% badanych. 
Inną aktywność wskazało 21% badanych. W zajęciach uniwersytetu III 
wieku bierze udział 18% ankietowanych osób 60+. 

Cześć z osób biorących udział w badaniu deklarowało także 
zaangażowanie wolontariackie, zarówno stałe (10%) w postaci 
świadczenia systematycznego wsparcia przez dłuży okres czasu, jak 
i akcyjne (9%) w zakresie zaangażowania przy okazji różnego rodzaju 
wydarzeń np. koncertów lub festynów. 

W gronie badanych znalazły się także osoby zasiadające w Gminnych 
Radach Seniorów (6% - 11 osób), czyli w powołanych przez Rady Gmin 
organach pomocniczych o charakterze inicjatywnym i opiniującym. 
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9%

10%

10%

18%

21%

39%

48%

0% 20% 40% 60%

jestem członkiem Gminnej Rady Seniorów

jestem wolontariuszem akcyjnym

jestem wolontariuszem stałym

uczęszczam do dziennego domu seniora

chodzę na zajęcia uniwersytetu III wieku

inna aktywność

działam w stowarzyszeniu/fundacji

uczęszczam do klubu seniora
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Pytanie nr 7:  

Płeć (metryczka) 
 

 

 

Większość uczestników badania stanowiły kobiety (62%). W grupie 
respondentów 38% stanowili mężczyźni. Struktura płci odpowiada 
występującej w tej grupie wiekowej dysproporcji liczebnej. 

 

Pytanie nr 8:  

Wiek (metryczka) 
 

 

 

Analiza struktury wieku respondentów skłania do skojarzenia z typowym 
rozkładem normalnym. Największą grupę wiekową stanowiły osoby 
w wieku 65-69 lat (35%). Mniejsza liczba uczestników w grupie wiekowej 
młodszej (18%) związana może być z aktywnością zawodową młodych 
emerytów, natomiast w grupach wiekowych starszych – ze stanem 
zdrowia seniorów i poziomem aktywności społecznej. 

  

62% 38%

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

Kobiety Mężczyźni

7% 18% 35% 18% 13% 9%

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

do 59 lat 60 - 64 lat 65 - 69 lat 70 - 74 lat 75 - 79 lat 80 lat i więcej
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Pytanie nr 9:  

Wykształcenie (metryczka) 
 

 

 

Największą grupę wiekową stanowiły osoby posiadające wykształcenie 
średnie (39%). Następne w zakresie liczebności były grupy osób 
o wykształceniu zawodowym (28%) oraz wyższym (20%). 

 

 

Pytanie nr 10:  

Gospodarstwo domowe zamieszkania (metryczka) 
 

 

 

Wyniki badania w zakresie pytania związanego z wielkością gospodarstwa 
domowego zamieszkania są bardzo interesujące. 41% badanych 
zamieszkuje w gospodarstwach 2-osobowych, zazwyczaj z małżonkiem. 
Natomiast aż 30% uczestników to osoby samotne. Sytuacja życiowa 
uczestników może implikować także ich zainteresowanie przyszłymi 
warsztatami z takich dziedzin, jak długie zachowanie samodzielności czy 
pielęgnacja osób obłożnie chorych.  

 

13% 28% 39% 20%

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

Podstawowe/Gimnazjalne Zawodowe Średnie Wyższe

30% 41% 29%

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

1-osobowe 2-osobowe 3-osobowe lub większe
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Pytanie nr 11:  

Gmina zamieszkania (metryczka) 
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Załącznik 1. Formularz ankiety 
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