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MIĘDZYPOKOLENIOWY DZIEŃ AKTYWNOŚCI

• Dzisiejszy dzień - 25 lutego - z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki oraz Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów został ogłoszony Międzypokoleniowym Dniem Aktywności. Wydarzenie wpisuje się

w kalendarz promocyjny Kancelarii Prezesa RM i jest elementem akcji promocyjnej, poświęconej

dokonaniom Rządu w pierwszych stu dniach sprawowania władzy tzw. 5 na 100 dni

• 25 lutego to dzień dedykowany promocji reform i działań adresowanych do osób starszych

• Chcemy dzisiaj podkreślić rolę solidarności międzypokoleniowej, która jest fundamentem programów

i działań Rządu dedykowanych osobom starszym

• Polityka senioralna Rządu to cały wachlarz rozwiązań oparty na trzech filarach: bezpieczeństwa

finansowego seniorów, aktywności osób starszych oraz opieki nad najbardziej dostojnymi

wiekowo seniorami. Międzypokoleniowe Dni Aktywności to doskonała okazja na przedstawienie pakietu

działań dedykowanych dla seniorów

• Zależy nam na uwypukleniu roli osób starszych – babć i dziadków – w kształtowaniu odpowiednich postaw

u młodych ludzi. Intencją Rządu jest jak najdłuższa aktywność osób starszych, po to by młodsze

pokolenia mogły czerpać z życiowej mądrości seniorów
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Poziom wydatków PKB na rzecz rodzin (w %)
w tym środków na rzecz seniorów
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Liczba ludności w województwie opolskim prognozy 

dotyczące starzenia się społeczeństwa 

• Prognozuje się, że liczba ludności miast w województwie opolskim w 2050 r. będzie o 31,2% mniejsza niż

w 2013 r., natomiast na wsi o 20,0%.

• Współczynnik urbanizacji zmniejszy się z 52,1% w 2013 r. do 48,3% w 2050 r.
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Struktura ludności wg biologicznych grup wieku

W województwie opolskim w latach 2013-2050 liczba osób w wieku 65 lat i więcej zwiększy się o 75%

do 268,9 tys. w 2050 r., a osób w wieku 80 lat i więcej o 138,4% do 90,7 tys., przy czym odsetek tych osób

w ludności województwa w 2050 r. wyniesie 12,2%
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Seniorzy – aktywne starzenie

• Osoby starsze są grupą, której potrzebne jest szczególne wsparcie. Ministerstwo Rodziny Pracy

i Polityki Społecznej uwzględniając zmiany demograficzne zachodzące w polskim

społeczeństwie, konsekwentnie realizuje politykę senioralną

• W ramach polityki społecznej wobec osób starszych podejmowane są liczne działania związane

z poprawą sytuacji materialnej i socjalnej seniorów, zapewnieniem dostępu do opieki

zdrowotnej, jak również z umożliwieniem zachowania aktywności zawodowej, społecznej,

edukacyjnej oraz kulturalnej i sportowej

• W celu stworzenia jednolitych i skoordynowanych działań w obszarze polityki senioralnej Rada

Ministrów przyjęła dokument pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.

Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Dokument ten uwzględnia szczegółowe

rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, m.in. w zakresie

bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnego uczestnictwa w życiu

społecznym, a także dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb i możliwości

osób starszych
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Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. 

BEZPIECZEŃSTWO. SOLIDARNOŚĆ. UCZESTNICTWO.

Do kluczowych obszarów działań wobec osób starszych należy:

• kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie

• uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności

• tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych

uczestników życia gospodarczego i rynku pracy

• ochrona zdrowia: promocja i profilaktyka zdrowia, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji

• zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego

• tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej

• edukacja dla starości, do starości, przez starość oraz edukacja w starości
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Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. 

BEZPIECZEŃSTWO. SOLIDARNOŚĆ. UCZESTNICTWO.

Do obszarów polityki społecznej wobec osób starszych uwzględniających działania na rzecz

osób niesamodzielnych zostało wpisane:

• ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska

zamieszkania

• zapewnienie dostępu do profesjonalnych usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych

i opiekuńczo-pielęgnacyjnych

• stworzenie sieci usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych starszym osobom

niesamodzielnym

• stworzenie spójnego systemu wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób

starszych przez instytucje publiczne
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Karta 
Dużej 
Rodziny

17 029

Wzrost 
2015 do 
2019

2019 54 300
37 271

Liczba użytkowników KDR Liczba partnerów*

161
Liczba miejsc*

673

[2015

Wzrost 
2015 do 
2019

*dane na koniec 2018 r.

**prognoza na koniec 2019 r.

Karta Dużej Rodziny – TAKŻE DLA SENIORÓW 

• Karta Dużej Rodziny to zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków

narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także zniżki na zakup ubrań, obuwia,

kosmetyków, książek czy paliwa

• Dzisiaj KDR honoruje 6,3 tys. partnerów w 24,1 tys. punktów w całej Polsce, a takich

miejsc wciąż przybywa

• Rewolucyjnym rozwiązaniem było rozszerzenie dostępności Karty Dużej Rodziny

o rodziców, którzy kiedykolwiek mieli pod opieką co najmniej troje dzieci – nawet

jeśli te dzieci są już dorosłe
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Rozwój usług opiekuńczych dla seniorów

Program „Opieka 75+”

• Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych

usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej

• Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich,

miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie

• Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych,

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych

kosztów realizacji zadania

• Od 2019 r. Program jest realizowany w rozszerzonej formie, tj. skierowany jest nie tylko do osób

samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach

• Ponadto, w roku 2019 z programu korzystają także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez

spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana ta

spowodowała, iż Program obejmuje swoim zasięgiem większą liczbę gmin, a tym samym umożliwia przyznanie

dodatkowych lub nowych godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom

w wieku 75 + lat i więcej
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332 674,81 tys. zł 17

Środki

2015

2019

Liczba gmin, które 
przystąpiły do programu

Środki
Liczba gmin, które 

przystąpiły do programu

Brak wsparcia Brak wsparcia

12 mln zł 427

Brak wsparcia Brak wsparcia

Rozwój usług opiekuńczych dla seniorów

Program „Opieka 75+”

Program „Opieka75+” to większa dostępność do usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, dla osób

starszych zarówno samotnych, jak i żyjących w rodzinach, mieszkających na terenach gmin do 60 tys.

mieszkańców. Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji usług,

dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.
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Program „Senior +” – Domy i Kluby Seniora

• Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu

terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”)

• Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz

zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu

w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”

• Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior +” polega na realizacji podstawowych usług mających

na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego

posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb

seniorów

• Działalność Klubu „Senior +” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy

i działań o charakterze wolontariatu na rzecz innych

• Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior +” powinna zapewniać co najmniej

8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku

• Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” może obejmować

w szczególności usługi: socjalne (w tym posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności

ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat

międzypokoleniowy), terapii zajęciowej
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0,2 mln zł

1,6 mln zł

1,1 mln zł
Wzrost 2015 do 2019

20,7 mln zł

120,7 mln zł

100 mln zł

Środki Środki

Program „Senior +” – Domy i Kluby Seniora

2015

2019
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Wsparcie aktywności seniorów (ASOS)

• Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 jest

przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia

umożliwiające osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu

życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną

• Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań

służących zaangażowaniu seniorów. Na jego finansowanie do 2020 roku z budżetu

państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł. W podziale na każdy rok po 40

mln

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
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Wsparcie aktywności seniorów (ASOS)

• Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogły

ubiegać się o dofinansowanie od 20 do 200 tysięcy zł w ramach 4 priorytetów:

1. Edukacja osób starszych (działania mające na celu rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do

seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form

edukacji, w tym nieformalnej i poza-formalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji; rozwoju

korzystania z nowych technologii oraz przeciwdziałania e–wykluczeniu wśród osób starszych)

2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową (aktywność

osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej - takiej jak np. biblioteki

publiczne, domy kultury – oraz włączenie do wspólnych działań młodszego pokolenia, celem

budowania wzajemnego zrozumienia oraz rozwoju umiejętności społecznych)

3. Partycypacja społeczna osób starszych (realizacja działań na rzecz zwiększenia udziału osób

starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym,

przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego)

4. Usługi społeczne dla osób starszych (rozwój różnych form wsparcia poprzez zwiększenie

dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych)

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
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Liczba projektów*
Liczba osób uczestniczących 

w projektach*

27 2 782
*w latach 2016-2019

Środki*

2,8 mln zł

1 436 607 tys. 151 mln zł

Wsparcie aktywności seniorów (ASOS)
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
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Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Celem głównym kampanii jest Podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat

kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie

tradycyjnej roli osób starszych w rodzinie i społeczeństwie jako osób kształtujących tożsamość

rodzinną, regionalną i narodową
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I Filar kampanii – Bezpieczeństwo

• Zagwarantowanie bezpieczeństwa seniorom jest podstawowym elementem polityki społecznej

wobec osób starszych, bez którego niemożliwe będzie osiągnięcie jej pozostałych celów

• Celami kampanii w obszarze bezpieczeństwa jest:

 wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym

idzie ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych

 ochronę interesów konsumentów (seniorów)

 promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów
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II Filar kampanii – Aktywność

• Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan

zdrowia oraz wydłużenie się samodzielności osób starszych

• Celem kampanii w obszarze aktywności jest:

 podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów na temat

znaczenia uczestnictwa osób starych w życiu społecznym,

 kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie

 promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się

 propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak

najdłuższe zachowanie samodzielność
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• W Programy rządowe i ogólnopolską kampanię Bezpieczny i Aktywny Senior wpisuje się Wojewódzki

Program dotyczący podniesienia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na

lata 2018 – 2020 „Świadomy i bezpieczny Senior”

• Program jest uzupełnieniem realizowanych programów rządowych z zakresu polityki senioralnej na

obszarze województwa opolskiego, stanowi odpowiedź na zdiagnozowaną potrzebę podjęcia

zdecydowanych działań, spójnych z oczekiwaniami społecznymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa

osób starszych

Seniorzy – aktywne starzenie

Program wojewódzki
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CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów

w zakresie zagrożeń

2. Zmniejszenie ilości przestępstw popełnianych na osobach starszych, poprzez

propagowanie bezpiecznych zachowań i zapoznanie z mechanizmami działania

przestępców

3. Zwrócenie uwagi młodzieży (wnuków) na problem oszustw, dokonywanych na

osobach starszych

4. Aktywizacja środowiska bankowego do wspólnego działania w obszarze

bezpieczeństwa seniorów

5. Przybliżenie seniorom zagrożeń, wynikających z korzystania z sieci internetowej

6. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ograniczenie liczby wypadków

z udziałem osób starszych.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Podniesienie świadomości seniorów w obszarze 

przeciwdziałania zagrożeniom.
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Komendant Wojewódzki

Policji w Opolu

Kurator Oświaty 

w Opolu

PARTNERZY PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

• seniorzy województwa opolskiego

• mieszkańcy województwa opolskiego – dzieci i wnukowie

• uczniowie szkół województwa opolskiego

• pielęgniarki środowiskowe, pracownicy jednostek pomocy społecznej, pracownicy instytucji

użyteczności publicznej (ZUS, Poczta Polska, PKP)

• pracownicy placówek bankowych
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PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY
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Świadomy i bezpieczny Senior
Podjęte i zrealizowane zadania

1. Konferencja inauguracyjna – 25 stycznia 2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, sala

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

2. Prezentacja multimedialna – wykorzystywana do zajęć edukacyjnych z seniorami

3. Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych w formie plakatów

(3 000 szt.), kalendarzy (2 600 szt.), opasek odblaskowych (2 500 szt.), lupek (4 500 szt.)

etui na kartę (2 350 szt.)
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Świadomy i bezpieczny Senior

• Współpraca z Kościołem -odczyt podczas mszy listu do wiernych

• Szkolenia dla:

 pracowników opieki społecznej i pielęgniarek,

 seniorów województwa opolskiego

 pracowników banków – kasjerów

• Debaty informacyjno – ewaluacyjne na Uniwersytecie III Wieku
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Świadomy i bezpieczny Senior
Finansowanie Programu

Program „Świadomy i bezpieczny Senior”

w całości finansowany jest z budżetu 

Wojewody Opolskiego, 

na jego realizację przeznaczono  29 872,85 zł
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Świadomy i bezpieczny Senior
Zrealizowane szkolenia

2019 r.

Ilość 

spotkań dla 

seniorów

Liczba 

przeszkolonych

seniorów

Liczba przeszkolonych 

pracowników  ośrodków 

pomocy społecznej

I kwartał

1 styczeń – 31 marzec 261 4 978 89

II kwartał

1 kwiecień – 30 czerwiec 179 2 670 117

III kwartał

1 lipiec – 3o wrzesień 190 2 872 -

IV kwartał

1 październik – 31 grudzień 151 3 211 -

RAZEM 781 13 731 206 


