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Osoby starsze, w wieku emerytalnym, stanowią coraz większą część naszego społeczeństwa. 

Ich sytuacja jest zróżnicowana w zależności od regionu, który zamieszkują. Zależy to od 

wielu czynników – polityki lokalnych i regionalnych władz, warunków gospodarczych, 

uwarunkowań historycznych i geograficznych, siły i aktywności środowisk seniorskich oraz 

wielu innych.  

Brakuje przede wszystkim rozwiązań systemowych, wychodzących naprzeciw potrzebom 

osób starszym i wyzwaniom związanym z tą grupą społeczną. Za mało jest też 

przyszłościowego myślenia – tak na poziomie kraju, jak i poszczególnych regionów. Są 

oczywiście pierwsze jaskółki, choć najczęściej na rzeczywistość wpływają zbyt powoli.  

Dają jednak nadzieję na realną zmianę. Najbardziej widoczna jest ona w działaniach 

oddolnych, wynikających z aktywności społeczności lokalnych. W tym wymiarze aktywność 

społeczną środowisk seniorskich widać najlepiej, z tej perspektywy też najbardziej widoczne 

są potrzeby w wymiarze systemowym. Rozwiązania, pomysły lokalne stają bowiem w 

pewnym momencie przed murem – niemożności, trudności legislacyjnych itd. Podobnie 

dzieje się na Warmii i Mazurach, gdzie inicjatywy seniorskie wręcz „pączkują”, we 

wszystkich obszarach życia. Są tu więc rodzinne domy osób starszych czy  inicjatywa 

przyjaznego sąsiada. Są aktywne Uniwersytety III Wieku, jedyne jak do tej pory, które 

stworzyły porozumienie regionalne. Są seniorzy aktywni w życiu społecznym, jest 

wolontariat międzypokoleniowy. Z jednej strony to nadal o wiele za mało, z drugiej zaś – 

stado jaskółek. Powoli bo powoli, ale w wymiarze regionalnym, gdzie istnieje zauważalne 

społeczne oddziaływanie i wpływ, następuje zmiana. Tekst ten  przedstawia pomysł na 

podniesienie jakości życia  osób starszych w sposób systemowy, na przykładzie właśnie 

województwa warmińsko-mazurskiego.  
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Jak się zaczęło? 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza 

ponad 60 organizacji socjalnych – członkowskich, partnerskich – z terenu całego 

województwa warmińsko-mazurskiego. Obejmują one swoją działalnością praktycznie 

wszystkie obszary wsparcia grup zagrożonych marginalizacją społeczną. Pracują na rzecz 

dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych, ubogich i wielu innych. 

W skład Federacji wchodzą grupy branżowe organizacji socjalnych, m.in. grupa organizacji 

zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych, Sieć „Wolontariat Warmii i Mazur”, 

Sieć Organizacji Paliatywnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego PALIUM. Jedna z 

grup, na rzecz których działa większość organizacji Federacji FOSa, to osoby starsze.  

Ze względu na różnorodność organizacji i ich działań obejmujemy większość obszarów życia 

osób starszych. Wszystkie trzy grupy branżowe, jak też pozostałe organizacje, pracują m.in. z 

osobami w wieku senioralnym, świadcząc usługi opiekuńcze i medyczne (jak Lazarus czy 

organizacje Sieci PALIUM), aktywizując (np. poprzez Wolontariat 50 + czy Uniwersytety III 

wieku – wiele z nich to członkowie Federacji), prowadząc badania (np. Centrum 

Wolontariatu, które prowadziło projekt dot. aktywności osób w wieku senioralnym – tzw. 

Wolontariat 50 +), usługi z zakresu wsparcia socjalnego (należące do Federacji FOSa dwa 

Banki Żywności stanowią istotne wsparcie w zakresie pomocy żywnościowej osób starszych), 

integrację międzypokoleniową (prowadzoną m.in. przez organizacje Sieci Wolontariat 

Warmii i Mazur) i wiele innych. 

Brak organizacji dbającej o interesy środowisk seniorskich w wymiarze regionalnym oraz tak 

szeroka działalność organizacji członkowskich Federacji FOSa na rzecz osób starszych 

spowodowała, iż Federacja podjęła systemowe działania w tym kierunku. Jest to realizacja 

jednego z dwóch podstawowych celów Federacji FOSa. Pierwszy z nich to wspieranie 

organizacji członkowskich, realizujemy go poprzez doradztwo, szkolenia, informację, 

promocję dobrych praktyk, mediacje itd. Drugi to rzecznictwo interesów, którego najlepszym 

przykładem jest właśnie podjęcie tematyki osób starszych.  

Federacja FOSa już w 2005 r. dostrzegła potrzebę kompleksowego, systematycznego 

podejścia do problemów osób „trzeciego wieku”, prowadziła na ten temat dialog zarówno 

wewnętrzny (organizacje członkowskie Federacje dyskutowały kilkakrotnie na ten temat, jak 

też zewnętrzny – 21 października 2006 w Morągu temat ten szeroko omówiony został z 
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przedstawicielami innych organizacji oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, 

reprezentowanym przez dyrektor ROPS p. W. Przybysz.  

W roku 2006, Federacja FOSa wystąpiła z oficjalnym wnioskiem do marszałka województwa 

o podjęcie działań na rzecz osób starszych. W wyniku nawiązania tej współpracy marszałek 

powołał zespół roboczy ds. opracowania Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych, 

zaś za zarządzanie procesem wypracowania Programu odpowiadała Federacja FOSa.  

We współpracy z marszałkiem Federacja FOSa stworzyła szereg projektów i otrzymała 

dofinansowanie kilku z nich. Dzięki temu udało się rozpocząć w szerokim zakresie prace nad 

przygotowaniem Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych.  

Rekomendacje 

 

Warto, by pomysł opracowania regionalnej polityki na rzecz osób starszych był wspólną 

inicjatywą zarówno strony samorządowej, jak i pozarządowej. Ewidentnie głównym 

partnerem po stronie samorządowej jest samorząd województwa. Warto więc zaprosić do 

współpracy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ze strony pozarządowej naturalnym 

inicjatorem bądź partnerem w budowie systemowych rozwiązań na rzecz osób starszych 

wydają się związki stowarzyszeń czy porozumienia organizacji pozarządowych o charakterze 

socjalnym. Porozumienia takie funkcjonują w większości województw. W przypadku braku 

takiego ciała rolę inicjatora czy partnera pełnić może jedna czy kilka silnych organizacji 

pozarządowych, specjalizujących się w pracy na rzecz środowisk seniorskich. Sam proces 

tworzenia polityki senioralnej w wymiarze wojewódzkim natomiast jest idealnym 

przyczynkiem do integracji tego środowiska i budowy podstaw stabilnej współpracy na 

przyszłość. 

Rozpoczynając prace, warto z jak największą grupą zainteresowanych podmiotów 

przedyskutować i zbudować spójne stanowisko dot. wyzwań,  potrzeb środowisk seniorskich. 

Przy tej okazji wskazane jest znaleźć potencjalnych sojuszników, przedyskutować poglądy na 

sytuację seniorów w regionie i pomysły rozwiązań w tej sferze. 

Metodologia pracy 

 

Pierwszą barierą, na jaką się natknęliśmy, był brak danych nt. sytuacji osób starszych w 

województwie. Różne środowiska podejmowały się prób diagnozy, były to jednak dane bądź 
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nieaktualne, bądź ograniczone do jednej sfery życia czy jednej społeczności lokalnej. 

Podjęliśmy więc próbę zdobycia jak największej liczby informacji. Na proces diagnozy 

złożyło się kilka elementów. Przede wszystkim są to badania naukowe, zrealizowane 

wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim – Katedrą Pedagogiki Społecznej w 

ramach jednego z projektów Federacji. Badaniami objęte zostały osoby starsze w trzech 

miejscowościach – dużej (Olsztyn), średniej (Nowe Miasto Lubawskie) oraz małej (Korsze). 

Ponadto w diagnozie wykorzystaliśmy raport Osoby starsze w województwie warmińsko – 

mazurskim, sporządzony przez Warmińsko – Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego 

oraz raport z badań naukowych, przeprowadzonych wśród 300 elblążan w wieku 50 + przez 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu (członka Federacji) wspólnie z Akademią 

Rozwoju Filantropii. Badania dotyczyły tematyki aktywności - Wolontariatu 50 +. 

Po zebraniu danych nastąpił etap pracy nad Programem. Wybrano cztery obszary 

programowe – I Zdrowie, profilaktyka, służba zdrowia; II System wsparcia – infrastruktura i 

usługi socjalne; III Aktywność, zainteresowania i potrzeby duchowe osób starszych; IV 

Wizerunek osoby starszej w społeczeństwie. Każda z grup w danym obszarze pracowała 

podczas dwu i jednodniowych warsztatów, przy wsparciu ekspertów Stowarzyszenia ESWIP.   

Sukcesem Federacji FOSa i Urzędu Marszałkowskiego było zgromadzenie szerokiej koalicji. 

W tworzenie Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych zaangażowało się 

kilkadziesiąt podmiotów – organizacji pozarządowych (w tym wiele organizacji 

członkowskich Federacji, organizacji seniorskich), jednostek administracji publicznej 

szczebla lokalnego i regionalnego (jak Centrum Zdrowia Publicznego, Gminne i Miejskie 

Ośrodki Pomocy Społecznej), a nawet firm prywatnych. To praktycznie pierwszy przypadek, 

gdy tyle podmiotów działających na rzecz osób starszych zaczęło wspólnie rozmawiać, 

poznawać się i wspólnie planować rozwiązania w wymiarze systemowym.  

Co ważne, oprócz tworzenia szerokiej koalicji, jej prac, diagnozy potrzeb i problemów 

prowadzony był też stały dialog i konsultacje społeczne. Był to cykl debat, odbyły się one 

m.in. w Elblągu, Olsztynie, Nowym Mieście Lubawskim, Korszach; udział w nich wzięli 

przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, ale też przedstawiciele 

środowisk seniorskich, same osoby starsze oraz młodzież. Debaty poświęcone były zarówno 

konsultacji powstającego programu, jak i dyskusji nt. lokalnego spojrzenia na problemy i 

potrzeby oraz wizerunek osób starszych. Ich wnioski zostały uwzględnione w programie.  
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W efekcie powstał Wojewódzki program na rzecz osób starszych na lata 2009 – 2013 

„Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”.  

Został on przyjęty Uchwałą nr 1/2/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 

dnia 6 stycznia 2009 r.  

Rekomendacje 

 

Przystępując do tworzenia regionalnej polityki senioralnej, należy poprzedzić ją diagnozą 

sytuacji osób starszych. Dzisiaj jesteśmy w lepszej sytuacji niż jeszcze kilka lat temu. Badań, 

analiz jest o wiele więcej – bo więcej się mówi o wyzwaniach zw. ze starzejącym się 

społeczeństwem. Należy więc skorzystać z wszelkich dostępnych badań, opracowań tak w 

wymiarze ogólnopolskim, jak i regionalnym. Warto także pokusić się o badania własne. 

Jednym z najlepszych rozwiązań jest zaproszenie do współpracy naukowców z regionalnego 

ośrodka uniwersyteckiego.  

Warto zadbać o obywatelski charakter prac tak, by proces tworzenia regionalnej polityki 

senioralnej był jak najbardziej uspołeczniony. W przypadku Warmii i Mazur sprawdziło się, 

że to organizacja odpowiadała za proces prac. Ale to nie jest warunek. Ważne, by w 

tworzenie polityki senioralnej, na każdym etapie, włączyć jak  najwięcej partnerów.  

Dlatego niezwykle istotnym elementem są konsultacje. I to nie standardowe konsultacje 

gotowego dokumentu, ale – określiłbym je tak – konsultacje permanentne. Konsultacje na 

etapie diagnozy, na etapie tworzenia polityki regionalnej i na etapie formułowania 

dokumentu. Konsultacje z wszystkimi interesariuszami, w tym zwłaszcza z samymi osobami 

starszymi. Konsultacje na poziomie szczegółu – czyli konkretnych zapisów, ale i na poziomie 

idei – czyli zmiany, jaką chcemy wprowadzić. Konsultacje z użyciem możliwie najszerszego 

spectrum narzędzi – spotkań konsultacyjnych, internetu, mediów, debat, ekspertyz, 

indywidualnych i grupowych spotkań ze środowiskami seniorskimi i działającymi na ich 

rzecz itd. 

W ten sposób decydujemy o zawartości polityki senioralnej, wyznaczając nie tylko jej 

priorytety, ale też odpowiadając – bądź nie – na potrzeby środowisk senioralnych. W 

województwie warmińsko-mazurskim wyznaczyliśmy sobie cztery obszary interwencji, jak 

zdrowie czy infrastruktura. Czy to jednak wszystkie? Już w trakcie realizacji programu, w 

wyniku monitoringu, okazało się, że o wiele więcej uwagi poświęcić należy aktywności 
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fizycznej seniorów. Uspołeczniony charakter prac nad polityką senioralną, na każdym etapie 

jej tworzenia i wdrażania, to szansa na uwzględnienie całego spektrum potrzeb i problemów.  

Kolejna rekomendacja, którą warto mieć na uwadze, to przygotowanie do wdrażania polityki 

senioralnej. To czas podjęcia decyzji, na ile realne jest wdrożenie konkretnych zapisów. 

Jakimi zasobami, nie tylko finansowymi, dysponujemy. Tak więc to także czas decyzji o 

charakterze dokumentu – czy jest swoistego rodzaju Programem Operacyjnym, czy – 

uwzględniając realia, w jakich żyjemy – jest bardziej drogowskazem, pokazującym i 

koordynującym kierunki rozwoju polityki senioralnej w regionie. Nawet jeśli wybierzemy to 

drugie rozwiązanie, ma ono swoje pozytywy. Nie daje na wprost środków na realizację 

wypracowanych założeń , ale dąży do zmiany. Odnosi się także do konkretnych źródeł – 

funduszy unijnych, samorządów, środków prywatnych i publicznych. Wyznaczając kierunki, 

ułatwia działanie podmiotom dążącym do realizacji konkretnych inicjatyw. Pośrednio więc, 

ale wskazuje też rozwiązania. 

By jak najbardziej urealnić wdrażanie polityki senioralnej, należy zadbać o odpowiednie, 

spójne zapisy w dokumentach strategicznych i operacyjnych, jak w strategii rozwoju 

województwa czy w strategii rozwoju polityki społecznej. 

Obserwując różne podejścia w myśleniu o polityce senioralnej, najbliższe jest mi to 

najbardziej otwarte. Nie twórzmy, choćby najbardziej idealnego, ale świata zamkniętego, 

dookreślonego i skierowanego na seniorów. Starajmy się myśleć o rozwoju całego regionu w 

kontekście starzejącego się społeczeństwa. To nie tylko seniorzy, ale też ludzie młodzi. To 

miejsca pracy dla nich, ale też wartości, jakie przekazać może, a właściwie powinno, starsze 

pokolenie. 

Co dalej? 

 

Dokument regionalnej polityki senioralnej uchwalony. Ale co dalej? Czy to czas szampana, 

świętowania sukcesu? W wielu przypadkach niestety tak jest. Sam dokument traktowany jest 

jako dowód na działanie, a potem… trafia do tzw. „szuflady”. Sposobem, by tak się nie stało, 

są oczywiście pieniądze. Co jednak, gdy ich brakuje? Tutaj, przynajmniej częściowo, 

sprawdza się tzw. uspołeczniony charakter tworzenia polityki senioralnej. Podmioty 

odpowiedzialne za poszczególne jej elementy – a jednocześnie współautorzy dokumentu - 

podejmują starania na rzecz efektywnego wdrożenia zadań im przypisanych. Okazuje się 
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bowiem, że wiele rozwiązań nie wymaga olbrzymich nakładów, a innowacyjnego podejścia, 

współpracy czy nowego spojrzenia na rolę danej instytucji. I choć to oczywiście kropla – no 

może już wiadro – w morzu potrzeb, to jaskółek jest coraz więcej. Tak dzieje się w 

warmińsko-mazurskiem.  

Są już pierwsze efekty, które możemy zakwalifikować jako element wartości dodanej prac 

nad polityką senioralną. Powstały, m.in. przy udziale członków koalicji stworzonej dookoła 

programu wojewódzkiego, inicjatywy opracowania podobnych programów w wymiarze 

lokalnym, przykładem jest tu m.in. Nowe Miasto Lubawskie czy Elbląg.  

Wdrażanych jest też szereg zapisów programu wojewódzkiego. Działa Rzecznik Praw Osób 

Starszych, rozwijają się różnorodne formy opieki nad osobami starszymi (jak wspomniane 

rodzinne domy czy pomoc sąsiedzka, a także prywatne domy opieki), rośnie aktywność 

społeczna osób starszych, ale też aktywność tworzonych przez nie i na ich rzecz organizacji 

pozarządowych. W regionie działają Sieć na rzecz Seniorów Warmii i Mazur czy 

Porozumienie Uniwersytetów III Wieku.  

To dowód, że program inspiruje do zmiany. Nie jest całkowicie wyposażony w środki, ale 

stwarza przestrzeń do realizacji działań pro seniorskich, co prawda bardziej w wymiarze 

jednostkowym, ale jednak prowadzącym w kierunku systemowości. Dzięki szerokiemu 

zaangażowaniu został bowiem zaakceptowany i jest wdrażany przez wiele podmiotów. 

Zamiast rekomendacji – refleksja 

 

Polityka senioralna to przestrzeń dla działania partnerskiego. Główny realizator tej polityki, 

czyli samorząd (w wymiarze regionalnym czy lokalnym) powinien mieć więc takiego 

partnera w postaci zintegrowanego środowiska seniorskiego. Problem w tym, że takich ciał 

jest mało; jeśli już są, najczęściej nie są reprezentatywne dla całego środowiska. Do dyskusji 

pozostaje też kwestia samej reprezentacji – czy powinna być ciałem niezależnym, czy też 

organem doradczym marszałka czy burmistrza.    

Niewątpliwie reprezentacja taka jest potrzebna. Zapis o jej powołaniu pojawił się także w 

wojewódzkim programie. W regionie toczyła się ożywiona dyskusja nt. kształtu takiego ciała. 

Ścierały się ze sobą dwie koncepcje. Pierwsza to umiejscowienie Rady Seniorów przy 

Marszałku Województwa, jako ciała o charakterze doradczym. Druga koncepcja to Rada 

całkowicie niezależna, jak istniejąca już Rada Organizacji Pozarządowych Województwa 
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Warmińsko-Mazurskiego. Która koncepcja jest lepsza, skuteczniejsza? Trudno rozstrzygnąć, 

duży wpływ mają tu czynniki lokalne czy regionalne. Podobna rozważania mają miejsce w 

Polsce – czy budować reprezentacje przy administracji publicznej czy też całkowicie 

niezależnie?  

Plusy pierwszego rozwiązania to bezpośrednie relacje z administracją, minusy – uzależnienie, 

niewiele możliwości na poziomie interwencji czy krytyki, obawa o reprezentacyjność ciała 

powoływanego przez administrację. Plusy drugiego rozwiązania – właśnie niezależność, 

większa reprezentatywność, pole do pełnienia rzeczywistej roli rzeczniczej, ale też roli 

realnego partnera; minusy – m.in. operacyjność, czyli trudności organizacyjne w 

funkcjonowaniu takiego ciała. 

Na Warmii i Mazurach temat powstania Rady powoli dojrzewa. Pomysł na reprezentację – na 

dzień dzisiejszy – to ciało całkowicie niezależne, ale z funkcjonującym w jego ramach 

zespołem wspólnym, będącym przestrzenią do współpracy z administracją publiczną. 

Jeśli jednak taka reprezentacja powstanie, wydaje się naturalnym partnerem zarówno do 

planowania, jak i wdrażania polityki senioralnej.  

 


