
 

 

 

W związku z prośbą skierowaną do członków Zespołu ds. Polityki na rzecz Osób Starszych w MPiPS 

w czasie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbyło sie w dniu 30 lipca 2012 r. w siedzibie 

MPiPS, w załączeniu przekazujemy treść korespondencji dotyczącej projektu Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, przekazanej w toku konsultacji 

projektu Programu w okresie 22 czerwca – 25 lipca 2012 r. 

 

Warszawa, 31 lipca 2012 r. 



1. Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aldona Gibalska 
 

Szanowna Pani Marzena Breza 

Dziękuję za przesłanie materiałów. 

Tak ja wspomniałam na spotkaniu Fundacja dla UJ przez 4 lata prowadziła  

projekt dla słuchaczy UTW w całj Polsce, w tych latach dofinansowanie  

działań UTW doprowadziło do ogromnego wrostu, w roku 2004 w momencie  

rozpoczęcia programu UTW było tylko 39 w całej Polsce a w momencie  

zakończenia w 2008 było 242, na chwilę obecną jest ich około 400. 

Więc potrzeba tego ruchu jest ogromna. 

Z doświadczeń 4 letnich przy prowadeniu projketu przedstawiam Pani tematykę  

która miła największy odbiór wśród UTW w całej Polsce i było najmniej  

kłopotów z rozliczaniem projketu. 

Fundacja dla UJ po 1 roku zorientowała się że problemem są dośś trudne  

wnioski i rozliczenia grantów, wobec tego opracowała dosć prosty wniosek  

wraz z rozliczeniem oraz przezprowadziła szkolenie dla 90 liderów UTW w 2005  

roku, po tym szkoleniu wnioski były powypełniane prawidłowo, a załączniki  

dołaczone zgodnie z wymogami. Do aplikacji przystapiły wszystkie  

przeszkolone UTW i złożyły 92 wnioski do oceny, w 2005 roku przyznano 24  

(małe i duże) w latach następnych ilość przyznanych wniosków zwiększała się. 

 

Tematyka która cieszyła się największym powodzeniem; 

Wolontariat - projekt był skierowany do UTW które poprzez Wolontariat  

wychodziły na zewnątrz do społeczności loklanej poprzez organizowanie; 

- dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych- w świetlicach szkolnych  

(poprzez współpracę ze szkołą), w świetlicach przyparafialnych oraz swoich  

lokalach, organizowana była pomoc w postaci korepetycji, pomocy w odrabianiu  

lekcji i prowadzenia różnego rodzaju zajęć dodatkowych dla dzieci (naukę  

języka, sekcje przyrodnicze, historyczne, sportowe, oraz organizacja ognisk,  

zabaw oraz wycieczek), udział brały słuchaczki UTW z zawodu nauczycieli  

(duży odsetek w UTW stanowi ta grupa, tym bardziej że ta grupa nie często  

osiaga wiek 60 lat, gdyż po 55 roku mogą iść na emeryturę). 

- dla osób starszych przebywajacych w Domu Opieki Społecznej lub Domach  

Seniora - najczęściej skierowane do osób unieruchomionych, chorych nie  

mogących wyjść. Projket odbywał się na spotkanaich w tychże instytucjach i  

opowianiu wraz z prezentacją multimedilaną tematyki historycznej,  

geograficznej, słuchaniu muzyki i innych ciekawych wydarzeń lokalnych. 

- dla dzieci przebywających w domu dziecka- organizowanie teatrzyków  

lalkowych wraz z tymi dziećmi i organizowanie przedstawień dla społeczności  

lokalnej. 

 

Współpraca międzypokoleniowa - zostały ogłoszony konkurs na teatry  

międzypokoleniowe w których brali udział, słuchacze UTW wraz z wnukami.  

Sztuki przedstawione w konkursie były przygotowane bardzo profesjonalnie,  

poprzez opracowanie reżyserii, scenografii, choreografii, gry świateł i  

innych ( do tych czynności UTW zapraszali młodych ludzi wykształconych w tym  

kierunku którzy świadczyli pracę w formie wolontarystycznej). UTW  

wyparacowane sztuki teatralne przedstawiali społeczeństwu lokalnemu, co  

spowodowało wzrost słuchaczy w UTW. 

UTW uczą w formie wolontarystycznej technik prac ręcznych, które powoli  



zamierają, coraz częściej w regionach liderzy UTW wychodzą do szkół  

podstawowych ucząc dzieci róznego rodzaju technik plastycznych przy  

wykonywaniu rękodzielnictwa. 

 

Współpraca ze społecznością lokalną- do konkursu przyjmowane były projekty  

które miałay na celu zwiększenie słuchaczy w UTW poprzez pokazanie działań  

sekcji poszczególnych UTW w regionie. np; dofinansowanie wykładów z zakresu  

medycyny, sportu, ekonomii nie tylko dla słuchaczy ale były to również  

wykady otwarte dla społeczności loklanej, spowodowały wzrost słuchaczy w  

tychże uniwersytetach. 

 

UTW dbają bardzo o promocję projektwów na które otrzymują środki finansowe,  

we wszystkich lokalnych mediach jest bardzo duża promocja, artykuły w  

gazetach, radio regionalne, nawet w miejscowościach w których jest telewizja  

krótkie audycje o projkecie. 

 

W załaczniku przesyłam Pani niektóre tematy projketów dofinansowanych ze  

środków PAFW , oraz regulamin przyznawania dotacji może się przyda na wzór,  

regulamin jest dość prosty jak również wzór wniosku. 

 

Jeszcze raz dziękuję za materiały, jeżeli będzie Pani miła pytania dotyczące  

tej grupy docelowej proszę o mejla bądź telefon. 

Z poważaniem. 

Aldona Gibalska 

Wiceprezes Zarządu ds finansowych 

Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego  



2. Ogólnopolskie Porozumienie UTW,  Krystyna Lewkow icz 

 
Witam, przesyłam w załączeniu kolejną opinię nt Rządowego programu ASOS  

 Jestem do dyspozycji w dalszych pracach nad wdrażaniem programu. 

 Z poważaniem 
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Szanowna Pani Marzena Breza 

Przewodnicza Zespołu ds. polityki na rzecz osób starszych 

Szanowna Pani, 

Program  MPiPS, mający swoje umocowanie w art. 5c ustawy o pożytku publicznym to  
swoistego rodzaju  umowa społeczna, którą środowisko seniorów nazwało na Kongresie 
UTW Paktem na Rzecz Seniorów.   

Prace nad nim trwają, poddawany jest on szerokim konsultacjom społecznym środowiska 
UTW na konferencjach regionalnych i lokalnych,  a sprawa finansowego wsparcia w postaci 
programów grantowych to  jeden z głównych elementów programu i kierunków polityki 
senioralnej. 

Z wielkim zadowoleniem zatem przyjmujemy inicjatywę MPiPS w postaci Programu na rzecz 
osób starszych, bowiem  doskonale wpisuje się w założenia Paktu i odpowiada na potrzeby 
UTW, które   z niecierpliwością oczekują na jego wdrożenie w życie. 

 Dobrze byłoby, aby okres wakacji pozwolił na wyczerpanie wszystkich niezbędnych 
procedur konkursowych i zawarcie umów, a od 1 października 2012 program został 
wdrożony. 

Czasokres objęty konkursem ofert 

Mamy świadomość wymagań wynikających z rozliczenia roku budżetowego, ale  opierając 
się na bogatych doświadczeniach samorządu warszawskiego realizującego od 2007 r. 
trzyletnie umowy wsparcia  UTW i innych ngo, optymalnym rozwiązaniem jest 
przygotowanie przez UTW od razu projektów  dwuletnich, z podziałem na dwie transze: 
IV kw. 2012 i rok 2013.  Zaoszczędzi to czasu na  uruchamianie konkursów cząstkowych, 
pozwoli na przedstawienie przez UTW bogatszych, mających dłuższy czas realizacji 
projektów, zapewni  bezpieczeństwo i ciągłość ich finansowania. 

Zadania rzeczowe projektów UTW wraz z odpowiednim budżetem powinny być odrębnie 
zaplanowane na okres I transzy od 1.X. do 31.XII.2012 r. i rozliczone do 15 stycznia 2013 r. i 
II transzy od 2 stycznia do 30 czerwca 2013.  

Prawidłowe rozliczenie I transzy automatycznie uruchamiałoby przekazanie II transzy na rok 
2013 r. Realizacja programu 2013 rozpoczynałaby się bezpośrednio po przerwie świątecznej, 
a  okres kwalifikowalności kosztów powinien być dla II transzy ustalony w granicach  od 2 
stycznia do 30 czerwca 2013r.  

Taka procedura  bardzo dobrze działa w Warszawie i jest optymalnym rozwiązaniem dla 
UTW. 

Próba objęcia programem wszystkich UTW to niezwykle ważne  novum, jakie pojawiło się 
po raz pierwszy w konkursach grantowych dla UTW. To ewenement bardzo cenny dla tego 
środowiska sprzyjający zacieśnieniu współpracy i konsolidacji uniwersyteckiego środowiska 
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z tym, że  jego realizacja wymaga formalnego partnerstwa UTW „samorządowych” i 
„uczelnianych” z  UTW będącymi osobami prawnymi.   

Takie partnerstwa zapewne powstaną, jednak pod  warunkiem, że na zadania realizowane 
przez lub dla „partnera” zostaną przewidziane dodatkowe środki  ponad limit 
przewidziany dla beneficjenta tj. UTW –wnioskodawcę. 

Jeśli natomiast  zadania dla Partnera będą musiały być zrealizowane w ramach jednego limitu 
środków przewidzianych dla Beneficjenta – to idea partnerstwa zostanie automatycznie 
zaprzepaszczona, bowiem żaden UTW, narażając się dodatkowo na utrudnienia typu 
realizacja dodatkowych zadań  w innym ośrodku,  ryzyko niewywiązania się partnera z 
obowiązków itp. miałby realizować zadania te z puli środków przeznaczonych dla własnego 
UTW. 

Do rozważenia i moim zdaniem pilnego wyboru jest więc  wskazanie priorytetu : 

czy zamierzeniem MPiPS jest objęcie tylko UTW  działających w formie prawnej 
stowarzyszeń i innych osób prawnych rejestrowanych w KRS, co oznacza, że  ponad połowa 
UTW pozostanie poza zasięgiem programu; 

 czy też włączenie pozostałych UTW, lecz  zagwarantowanie na nich, w specyfikacji 
warunków konkursu,  dodatkowych limitów środków. 

Mogłoby to np. być w Specyfikacji warunków konkursu określone procentowo, że górny limit 
środków ustalonych dla beneficjentów - osób prawnych zostaje zwiększony dla beneficjenta  
np. o dodatkowe  30 -50 % na każdego dodatkowego partnera nie mającego osobowości 
prawnej, pod warunkiem zawarcia formalnej umowy partnerskiej i faktycznego 
przeznaczenia dodatkowych środków na realizację zadań „przez” lub „na rzecz”  
partnera.  

Osobiście, czując  potrzebę solidarności międzyuczelnianej z mniejszymi utw i głosząc idee 
konsolidacji środowiska (w Ogólnopolskich Porozumieniu UTW są obecne wszystkie formy 
organizacyjno-prawne UTW) opowiadam się za rozwiązaniem drugim i deklaruje objęcie 
partnerstwem grantowym 1-3 UTW typu   samorządowego lub ( i)  uczelnianego z 
województwa mazowieckiego.  

Decyzja w powyższym zakresie powinna być  podjęta w miarę  szybko, aby już teraz można 
było nawiązać kontakt z wybranymi UTW i na spokojnie podpisać listy intencyjne lub  
umowy  partnerstwa opiewające na opcję wyboru wniosku do realizacji przez MPiPS. 

Zróżnicowanie wysokości grantów. Proponuję dość duże zróżnicowanie kwot grantów 
adekwatnie do wielkości i doświadczenia logistycznego UTW oraz zakresu tematycznego 
projektu. np. od 10 tys. ( małe) ;  25tys.( średnie)  i 50 tys. (duże) z podziałem, jak wyżej 
proponowałam, na II transze, 2012 i 20p13.   

Wkład własny do projektu to bardzo newralgiczna sprawa, będąca w wielu UTW poważną 
barierą dostępu do środków zewnętrznych. 
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Tak więc przynajmniej na tym etapie, proponuję ustalić go na minimalnym poziomie 10 % 
kosztów kwalifikowanych, dopuszczając jednocześnie aby część tych środków np.  20% 
mogła być wniesiona w formie realnie wycenionej pracy wolontariuszy pracujących przy 
realizacji zadań objętych programem rzeczowym projektu. 

Priorytety wskazane w programie – nie w noszę uwag, są sformułowane szeroko i 
wyczerpują problematykę realizowaną przez UTW. 

Dobrze, że są sformułowane dość ogólnie, bo to pozwoli na przedłożenie indywidualnych 
projektów, dostosowanych do lokalnych potrzeb i możliwości każdego UTW. 

To m.in. jedna z cech programów warszawskich, umożliwiających wielką różnorodność 
tematyczną projektów.  

Ponieważ nieco tajemniczo brzmi priorytet 4 - Usługi społeczne wobec osób starszych 
(usługi zewnętrzne) proponuję omówienie przykładowych działań w specyfikacji warunków, 
aby możliwe tu było n.in. poradnictwo prawne i psychologiczne, wsparcie wolontariackie na 
rzecz niesamodzielnych lub wymagających np. pomocy prawnej, ale też tworzenie nowych 
zawodów – np; szkolenie opiekunów społecznych osób starszych, szkolenie specjalistyczne 
liderów  UTW itp.  
Także działania, konferencje z udziałem partnerów biznesowych połączone z prezentacją 
dobrych praktyk i barier współpracy itp.  ( to jeden z postulatów i paneli Kongresu UTW)  
 

Wzmocnienie instytucjonalne.  Wiele UTW potrzebuje wsparcia instytucjonalnego, lokali, 
sprzętu, pomocy naukowych, sprzętu sportowego itp. 

Proponuję aby w każdym typie wniosku przeznaczone były procentowo na ten cel środki na 
zakupy środków trwałych o wartości do 3,5 tys. zł., świadczenia lokalowe, obsługę 
finansowo-księgową, zakupy administracyjne itp. 

Wynagrodzenie dla koordynatora projektu, odpowiedzialnego za całość zadań rzeczowych 
projektu i jego prawidłowe  rozliczenie. 

Powinien być on wskazany w projekcie, ale też odpowiednio wynagrodzony. 

 Zapomnijmy o niektórych dotychczasowych praktykach, że tak odpowiedzialne i 
wymagające wysokich wszechstronnych kwalifikacji  zadania mogą realizować wyłącznie 
wolontariusze. 

Kwalifikacje liderów UTW ( a konkretnie ich niekiedy niski poziom) to jedna z barier 
innowacyjności UTW, więc nie szczędźmy środków na ich szkolenia, wzmacnianie 
kompetencji, wymianę doświadczeń itp. 

Forma wniosku. Proponuje formę jak najprostszą w Wordzie lub Exelu, tak aby 
skomplikowany generator wniosku nie był dodatkowa barierą dla beneficjenta i nie wydłużał 
przygotowania procedury konkursowej. 

Z poważaniem i życzeniami sukcesów  
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Krystyna Lewkowicz 



                               Warszawa, dnia 18 lipca 2012 r. 

 

Szanowna Pani Marzena Breza 

Przewodnicza Zespołu ds. polityki na rzecz osób starszych 

W uzupełnieniu poprzedniej opinii przedstawiam uwagi do projektu Programu rządowego 

datowanego 3 czerwca 2012 r. :  

Proporcje między diagnozą a programem działania 

Przedstawiony dokument poświęca dużo miejsca diagnozie i statystyce  stanu wyjściowego , 

stanowiącej obraz i ocenę sytuacji osób starszych w różnych przekrojach. 

Zgadzamy się , że  dobra, rzetelnie sporządzona  diagnoza jest podstawą podejmowania trafnych 

decyzji i tworzenia efektywnych programów. 

Lecz w dokumencie tym ta część dominuje nad treścią i założeniami samego programu.  

Jest on przedstawiony dość ogólnie , co pozwala  pozytywnie odnieść  się do kierunków działania i 

ogólnych priorytetów programu, lecz powoduje  szereg niewiadomych, które  mogą przynieść różnie 

oceniane rozstrzygnięcia.  

Tak więc dopiero propozycje rozwiązań  szczegółowych, jakie zostaną zawarte  w przyszłej 

specyfikacji warunków konkursu oraz uwzględnienie w niej ( lub nie ) wcześniejszych uwag 

podmiotów biorących udział w konsultacjach bezpośrednich i pisemnych, decydować będą o jego 

ostatecznej ocenie i efektywności.  

Szczególnie nowatorskim rozwiązaniem , które jak najbardziej popieramy, jest możliwość wzięcia 

udziału w programie przez UTW nie mające własnej osobowości prawnej na podstawie umów 

partnerskich ( UTW uczelniane i samorządowe) . Warunkiem powodzenia jest jednak przydział na 

takiego „partnera” dodatkowych środków ponad górny limit, odpowiadający jego zaangażowaniu i 

udziałowi w projekcie. 

W przypadku realizowania projektu przy udziale  „partnera” lub „partnerów”  ważne jest także 

zamieszczenie w specyfikacji warunków konkursu wymogu przyjęcia: 

- odpowiedzialności  jednostki macierzystej ( uczelni, samorządu) za prawidłowe  wykorzystanie 

środków finansowych i pełną  realizację przyjętych na siebie zadań w projekcie; 

- wniesienia także wkładu własnego finansowego i rzeczowego na  analogicznych zasadach jak 

przewidziane w specyfikacji   dla beneficjenta głównego. 

Uwagi szczegółowe: Mierniki celu głównego. 

Na stronie 19 omówiono cele projektu i mierniki jego efektywności. 

Za jedyne mierniki  obrazujące osiągnięcie celu projektu uznano   pracę społeczną lub zawodową 

podejmowaną przez osoby  65+. 



Projekt z założenia adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, więc  praca, chociażby 

społeczna, może być jednym z wielu,  ale na pewno nie jedynym  miernikiem  efektywności projektu. 

Jako mierniki efektów  projektu proponujemy zastosowanie  zarówno efektów   t.zw. twardych jak i 

niewymiernych ( miękkich), a mianowicie:   

- ( miękkie ) poprawa samooceny, poprawa bezpieczeństwa t.zw socjalnego ( asertywność wobec 

zaborczości rodziny, przemocy, umiejętność załatwiania swoich spraw w urzędach, komunikacji ze 

światem itp. Oceny te można uzyskać w wyniku badań ewaluacyjnych po zakończeniu projektu; 

- (twarde) :  liczba korzystających ze szkoleń UTW w zakresie obsługi komputera, internetu, 

telefonów komórkowych, tabletów itp. urządzeń elektronicznych służących komunikacji lub poprawie 

bezpieczeństwa; liczba osób prowadząca blog, posiadająca konto na Facebooku, biorąca udział w 

forach internetowych, korzystająca z usług bankowości internetowej; liczba osób, które biorą udział 

w różnych zajęciach  dodatkowych uruchomionych w projekcie,  zajęcia ruchowe, usprawniające i 

rekreacyjne, turystyka piesza, zajęcia w kołach zainteresowań, udział we zespołach artystycznych itp. 

– na podstawie list, wydanych świadectw itp. 

Uwaga ogólna 

Bardzo istotne jest aby konkurs dotacyjny został jak najszybciej ogłoszony, i aby środki zostały 

przekazane do beneficjentów na zadania IV kw. 2012 r. 

 Padło w tym zakresie szereg  publicznych zobowiązać ze strony  członków Rządu RP i ich realizacja  

będzie  stanowiła o  ich wiarygodności i poziomie społecznej akceptacji.  

 

Z poważaniem 

Krystyna Lewkowicz 

Prezes UTW SGH  

 

 



3. Walentyna Wnuk 

 

Pani Marzeno,  

zapoznałąm się z programem, nie dość dokładnie ze względu na ograniczony czas. pragnę 

Pani przekazać uwagi do przemyślenia. 

- obawiam się, że tak sformułowany program, przewidywane nim dofinansowanie ominie 

UTW, które nie mają statusu stowarzyszenia czy fundacji, bo funkcjonują w strukturach 

uczelni. są wśród nich UTW we Wrocławiu (9), w Lublinie, Kielcach, Katowicach, Jeleniej 

Górze, Gdańsku, Rzeszowie. Proponuję, aby wśród beneficjentów w pkt. 8 programu dopisać: 

Uczelnie wyższe prowadzące działąlność eduakcyjną na rzecz osób starszych w formie UTW. 

Chyba, ze zapis dalszy w tym punkcie zaczynający się od słów: "warunkiem uczestnictwa w 

programie jest..." obejmuje UTW w strukturach uczelni jako beneficjentów programu. 

wymienione wyżej UTW przeszły samoakredytację, którą zaproponowała Ogólnopolska 

Federacja UTW (warunki: afiliacja uczelni wyższej, harmonogram zajęć, powołana rada 

naukowa i regulamin pracy). proponowanie podpięcia się pod jakieś stowarzyszeni to 

"nieczyste rozwiązanie". 

- dot. tabeli 3. priorytety i kierunki działań. rozumiem, ze w pierwszym priorytecie mieszczą 

się UTW. w kryteriach doprecyzowujących jest: "organizacja działąjąca na obszarach 

wiejskich" - czy dobrze rozumiem, że oczekuje się iż UTW będą otwierały się na wiejskie 

środowisko? W miasteczkach dolnego śląska zdarza się, że wśród słuchaczy UTW są osoby, 

które dojeżdżają ze wsi, ale żeby konkretny UTW działał w środowisku wiejskim, np. 

organizując tam swoją filie lub oddział... nie słyszałam.. 

- według tego programu kryterium zasadniczym wyboru beneficjenta jest struktura 

organizacyjna (stowarzyszenie, fundacja). Dla mnie tym kryterium powinien być wskaźnik 

efektywności działań (ilość szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć przygotowujących do usług 

wolontariackich animacyjnych itp.). 

 

serdecznie pozdrawiam 



4. UTW w Łazach, Krystyna Męcik 

 

UWAGI DO RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ OSOB STARSZYCH 

 

CAŁOŚĆ PROGRAMU OCENIAMY POZYTYWNIE. 

 

ZASTRZEŻENIA BUDZI JEDYNIE WIELKOŚĆ ŚRODKÓW 

TECHNICZNYCH ,KTÓRE MAJĄ STANOWIĆ DO 5 % BUDŻETU 

ROCZNEGO CO W 2012 R DAJE KWOTĘ MILJONA ZŁ A W ROKU 

PRZYSZŁYM 2 MILIONY ZŁ! 

 

AŻ SIĘ PROSI ABY OBSŁUGA PROGRAMU , WSPARCIA EKSPERCKIE- 

ANALIZY, RAPORTY I  MONITORING ZOSTAŁY ZREALIZOWANE W 

FORMIE WOLONTARIATU, SPOŁECZNIE W RAMACH HASŁA 

INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ , POD ŚCISŁYM 

KIEROWNICTWEM I NADZOREM MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ. 

 

SŁUCHACZE NASZEGO UNIWERSYTETU DEKLARUJĄ SWĄ POMOC 

SPOŁECZNĄ PRZY ANKIETYZACJI I KOMPUTEROWYM 

ORACOWYWANIU WYNIKÓW CZY ROBIENIU NA ICH PODSTAWIE 

NIEZBĘDNYCH MINISTERSTWU ANALIZ. 

 

 Z WYRAZAMI SZACUNKU     KRYSTYNA MĘCIK 

 

PREZES UTW W ŁAZACH 

 

CZLONEK ZARZĄDU FEDERACJI UTW 

 

PREZES ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ 

OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I ZESPOŁÓW 

NEURODEGENERACYJNYCH 

 

JEDNOCZEŚNIE DEKLARUJĘ SWÓJ UDZIAŁW PRACACH ZESPOŁU 

PRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROGRAMU NA RZECZ 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH. 



5. GOPS Tarczyn 

 
Witam,  

Jeśli jest taka możliwość – bardzo proszę o dopisanie do beneficjentów Lokalnych Grup 

Działania będących stowarzyszeniami , których zadaniem jest aktywizacja społeczności 

lokalnej. W naszej Gminie takie stowarzyszenie funkcjonuje, pozyskują oni wiele środków na 

zajęcia dla młodzieży czy osób dorosłych ze środków unijnych i tylko oni mogliby 

zrealizować ww. program. 

Z poważaniem, 

Dorota Woźniak 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie. 



6. Centrum Inicjatyw Senioralnych, Monika Szelągiewicz 
 
Pani Marzeno, 
W załączeniu uwagi dotyczące Rządowego programu na rzecz aktywności 
społecznej osób starszych.  
W razie dalszych pytań służymy pomocą.  
Pozdrawiam 



 

 

Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mickiewicza 9A, 60-833 Poznań 
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          Poznań, 28.06.2012 r. 

 

Uwagi do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-

2013 

 

1.  

Część diagnozująca – przejrzysta i systematyzująca, z bardzo czytelnymi wnioskami. 

Szczególnie trafny jest opis, sugeruje kierunki działań, z którymi trudno się nie zgodzić. 

Jedyne, czego zabrakło w tym kontekście, to omówienie kondycji finansowej seniorów, 

skoro zostało to wskazane  jako jedna z pierwszych przyczyn braku partycypacji. 

Celowo i rzetelnie przytoczone badania, z których wynika potrzeba stworzenia 

Programu. Trafne dostrzeżenie potencjału zasobów aktywności społecznej osób w 

wieku 50+. Kompleksowo opisane uwarunkowania wpływające na małe 

zainteresowanie osób starszych działalnością społeczną, w tym wolontariacką. 

Obecny, bardzo ważny, kontekst społeczności lokalnych. Program w założeniach 

słusznie opiera się na zasadzie partnerstwa publiczno-społecznego. Seniorzy 

przedstawieni zarówno jako odbiorcy działań, ale także jako kreatorzy swojego życia w 

społecznościach lokalnych. 

2.  

W opisie celów programu powstaje wrażenie chaosu. Brak konkretnej różnicy między 

zwiększeniem oferty edukacyjnej/tworzeniem warunków rozwoju oferty edukacyjno-

kulturalnej/zwiększaniu dostępności usług społecznych w sferze sportu, rekreacji i 

kultury . 

3.  

W założeniach pojawia się bardzo lakoniczne stwierdzenie „dofinansowanie innych 

form aktywności społecznej osób starszych”,  które warto rozwinąć  tak jak pozostałe 

(np. poprzez….). 

4.  

Uwagi do tabeli (która jest najsłabszym punktem programu) 

  Brak konsekwencji w nazywaniu priorytetów. W tabeli priorytet 2 zakłada integrację 

wewnątrz i międzypokoleniową, w opisie priorytetów za tabelą jest już wymieniona 
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tylko integracja międzypokoleniowa. Co więcej, przy priorytecie I jest napisane, że 

działania w jego ramach zwiększają integrację wewnątrz pokoleniową. 

  Warto aby w priorytecie II w kierunkach działań, wolontariat był  osobnym punktem np. 

jako „organizacja wolontariatu osób starszych”. Wymieniony jest co prawda dwa razy, 

przy aktywności społecznej i budowaniu sieci społecznych, ale to są tak szerokie 

pojęcia, że projekty tu realizowane mogą nie poruszyć kwestii wolontariatu. 

 Działania z p.II i p.III nakładają się. Brak jasnej  różnicy między „aktywnością 

społeczną, w tym wolontariatem” a „ aktywność wspierająca uczestnictwo w życiu 

społecznym/publicznym” 

  Jeżeli trzeba będzie spełnić wszystkie kryteria, to 3 z 4 priorytetów skierowane są do 

bardzo zawężonej grupy (obszary wiejskie lub wybrane województwa), żeby tak nie 

było warto w ogłoszeniach otwartego konkursu ofert określić, że spełnienie danego 

kryterium skutkuje dodatkowymi punktami, ale nie jest bezwzględnie konieczne lub 

zmienić kryteria, 

  Dlaczego łączy się „sieć pomocowo-informacyjną” z „budowaniem pozytywnego 

wizerunku starości”. Warto zrobić z tego dwa osobne punkty np.:  

 - ułatwienie dostępu  do informacji i rzecznictwo,  

           - budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej i starości. 

5.  

W opisie priorytetu IV (za tabelą), warto rozwinąć temat kultury, bo w kierunkach działań i 

celach się pojawia. 

6. 

Warto, aby program był wieloletni, jeżeli pretenduje do tego, by dawać podstawy do działań o 

charakterze komplementarnym, będących podstawą do działań systemowych. 

7. 

Program obejmuje lata 2012-2013 a w jego treści wskazuje się, że zawiera komponent 

długookresowy – systemowy, zawiera sformułowanie „w pierwszym okresie realizacji 

Programu” i we wskazaniu komponentów, że będą one realizowane cyklicznie, że 

monitorowany będzie pierwszy etap Programu; zapisy te zakładają perspektywę wieloletnią – 

warto zmienić zakładane lata realizacji Programu. 
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8. 

Beneficjenci Programu – warto doprecyzować ten zapis w treści Programu (dla jasności i 

czytelności) oraz przede wszystkim w ogłoszeniach otwartego konkursu ofert. Z obecnej treści 

wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mają prowadzić działania w formule UTW? 

9. 

Można odnieść wrażenie, że Program jest głównie skierowany do UTW i te instytucje ma 

przede wszystkim wzmacniać. 

10. 

Pominięte zostały jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego tj.np. Centrum Inicjatyw 

Senioralnych działające na rzecz seniorów, w zakresie m.in. edukacji, ale nie będące 

jednostkami oświatowymi ani kulturalnymi. 

Przygotowane przez zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych w składzie Monika Szelągiewicz, 

Adrianna Brzostowska, Natalia Wiśniowska, Magdalena Krysińska Sowa. 



7. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

Wieslawa Borczyk 

Szanowna Pani  

 W nawiazaniu do meila przesyłam w załaczeniu stanowisko Ogolnopolskiej Federacji 

Stowarzyszen Uniwersytetow Trzeciego Wieku, w ramach konsultacji Rzadowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osob Starszych na lata 2012-2013. 

z wyrazami szacunku 

 



 
Nowy Sącz, 28 czerwca 2012r. 

 
L.dz.51/F/2012 

 
   Sz.P.  

Marzena Breza 
                 Przewodnicza Zespołu ds. polityki  

            na rzecz osób starszych 
            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 
 
Dot. : uwag do projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2012 – 2013 
 
 
Po zapoznaniu się z projektem w/w Programu, dyskusji na spotkaniu w MPiPS w Warszawie w 
dniu 21 czerwca 2012 r.  oraz po posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych w  
Warszawie w dniu 26 czerwca 2012 r. a także uwzględniając propozycje zgłoszone przez liderów 
UTW do przedmiotowego projektu w imieniu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku przedstawiam następujące uwagi i wnioski: 
 
1/ odnośnie Priorytetów i kierunków działań opisanych w tabeli nr 3 (strona 21) 
 
Priorytet 1  
Edukacja osób starszych/kształcenie ustawiczne 
 
a/ konieczne jest precyzyjne określenie kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych – w chwili 
obecnej charakter tych kryteriów nie jest – naszym zdaniem - jasny. Proponujemy, aby: 
•   zasadniczym kryterium dostępu był rodzaj podmiotu uprawnionego do aplikowania w 

konkursie –  
a) podmiotem składającym może być organizacja pozarządową będąca UTW albo prowadząca 

UTW i   
b) też inna organizacja pozarządowa (lider) działająca w partnerstwie z UTW funkcjonującym 

w ramach uczelni wyżej lub w jednostce organizacyjnej samorządu lokalnego  np. 
bibliotece publicznej, centrum kultury  itp.  
Dodatkowym kryterium dostępu od którego mogłaby być uzależniona wysokość datacji, o 
jaką można się starać (szczegóły – poniżej), może być skala prowadzonej przez UTW 
działalności mierzona np. wielkością rocznego budżetu wynikającego z prowadzonej 
dokumentacji finansowej  za rok miniony lub ilością słuchaczy UTW w danym roku 
akademickim. 

•   kryteria strategiczne – jeżeli tak należy rozumieć charakter kryteriów wynikających z Tabeli 3 
to uważamy, iż:  
a/ kryterium „Projekt realizowany we współpracy z uczelnia wyższą i/lub  z jednostką 
samorządu terytorialnego” jest także zbyt daleko idące -  wydaje nam się, iż powinno być 
szczegółowo wyjaśnione (np. w regulaminie konkursu) co to praktycznie ma oznaczać. Może 
wystarczająca byłaby tu np. rekomendacja dla podmiotu aplikującego o środki od uczelni 
wyższej lub  jednostki samorządu terytorialnego na terenie której działa  UTW lub 
porozumienie o współpracy albo List intencyjny( to należałoby wyraźnie zaznaczyć) 

 



 
b/ kryterium „Organizacja działająca na obszarach wiejskich” jest nieadekwatne do stanu 
faktycznego, biorąc pod uwagę fakt, iż blisko 90% UTW ma formalną siedzibę na terenie 
większych lub mniejszych miast. Alternatywą mogłoby tu być np. wprowadzenie wymogu, aby 
obszar realizacji projektu obejmował także osoby starsze zamieszkałe na  terenach  wiejskich. 
 

•    Kierunki działania: 
 
Należy doprecyzować odpowiednio do tradycyjnych działań UTW. Proponujemy zapisy: 
1.Opracowanie oferty edukacyjnej UTW na dany rok akademicki i promocja w środowisku lokalnym 
wśród osób starszych. 
2.Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu rożnych dziedzin ( m.in. prawo, kultura, 
gospodarka, zdrowie, sport, turystyka, nowe technologie, języki obce, psychologia, bezpieczeństwo  ) w 
formach wykładów (np. wykładów audytoryjnych, otwartych,  specjalistycznych) seminariów, 
warsztatów, kursów, zajęć rekreacyjno-ruchowych   itp . 
3.Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu  przygotowania do wykonywania usług wolontariackich i 
promowania wolontariatu kompetencji osób starszych. 
4.Organizacja  i prowadzenie zajęć w zakresie nabycia nowych umiejętności i kompetencji np.   opieki 
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, asystowania osobom starszym i niepełnosprawnym, 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowanie   programów  dla dzieci i młodzieży  w  
przedszkolach  i szkołach  itp. 
5.Nabycia umiejętności  animowania współpracy partnerskiej z innymi organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz seniorów  i integracji międzypokoleniowej; zapraszanie na zajęcia do UTW ich 
przedstawicieli, organizacja działań integracyjnych.  
 

•   niezbędne jest doprecyzowanie zapisów w kolejnych Priorytetach II-IV. Szczególnie  
zaznaczyć należy w Kryterium III  realizację  projektu  wspólnie z jednostka  samorządu 
terytorialnego z wykorzystaniem „Programów współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi” zgodnie z ustawa działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustaw 
samorządowych. 

 
Nadto proponujemy: 
 
•   wprowadzenie dodatkowego Priorytetu V (działania) pn. „Wsparcie organizacyjno – 

instytucjonalne UTW” z następującymi, przykładowymi kierunkami działań: możliwość 
sfinansowania/dofinansowania  najmu pomieszczenia na sekretariat UTW, zakupienia 
podstawowego sprzętu i wyposażenia biurowego (np. komputer, drukarka, podstawowe meble, 
telefon), zapewnienie  kosztów obsługi księgowej, zakup podstawowych materiałów 
biurowych,  przydatnego sprzętu i materiałów na warsztaty ( flipcharty, rzutnik, tablice 
interaktywne itp.) i na  zajęcia sportowe (piłki, skakanki, kijki do NW, itp.)  utworzenia i 
aktualizacji strony internetowej UTW itp.  
Braki w tym zakresie uniemożliwiają lub istotnie utrudniają wielu uniwersytetom prowadzenie 
i rozwijanie swojej działalności, w tym dotarcie z ofertą edukacyjno – aktywizującą do 
większego grona seniorów. Bez wsparcia w tym zakresie realizacja ambitnych programów z 
zakresu edukacji i aktywizacji seniorów, poszerzanie grona odbiorców tej oferty może okazać 
się bardzo trudne. 

•   rozważenie możliwości zaplanowania w Programie  działań o charakterze parasolowym, 
realizowanych przez cały czas wdrażania niniejszego programu, w ramach którego możliwe 
byłoby m.in. zaplanowanie kompleksowej ścieżki szkoleniowo - doradczej dla liderów UTW z 
kraju tak, aby mogli efektywnie przygotowywać, realizować i rozliczać projekty na rzecz osób 



 
starszych (utworzenie punktów informacyjno doradczych w kilku miejscach w Polsce – 
doradztwo prawne, finansowo-księgowe, pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów, 
sprawozdawczość; szkolenia warsztatowe w tym zakresie; konferencje promocyjno – 
edukacyjne).  

W ocenie Federacji bez takiego realnego, praktycznego wsparcia wiele UTW w chwili 
obecnej nie będzie miało potencjału merytorycznego do napisania dobrego projektu, biorąc pod 
uwagę także krotki termin na składanie ofert w okresie wakacyjnym,  a w przypadku 
pozyskania dotacji - sprawnej realizacji przedsięwzięcia i jego prawidłowego rozliczenia. 
Należy uwzględnić fakt,  że większość liderów UTW to emeryci, a niektórzy z nich rzadko 
korzystali z możliwości  udziału w konkursach grantowych. Istotna  też jest   konsekwencja 
niewykonania lub nienależytego wykonania umów pokonkursowych i   ew. zwrot dotacji. 
Odpowiedzialność bowiem za realizacje umowy spoczywa na liderach/członkach zarządu 
stowarzyszeń UTW.  

Ze względu na charakter takiego parasolowego przedsięwzięcia jego rozmiar musiałby być 
istotnie większy niż założony obecnie w Programie górny limit dotacji wynoszący 50 000 zł. 
Realizacja  tych działań raczej nie będzie możliwa przez konkretne UTW ( dotychczas brak jest 
struktur regionalnych UTW)  a może być– naszym zdaniem -  wykonana przez  organizacje 
UTW o zasięgu ogólnopolskim. Federacja posiada takie doświadczenia i prowadziła w latach 
poprzednich tego typu działania  jak np. Akademia Lidera UTW ( z programem szkoleniowym 
dot. m.in. zarządzania UTW, opracowania dokumentacji (statuty, KRS, regulaminy, projekty 
umów i porozumień), współpracy z samorządem lokalnym i uczelniami wyższymi, PR, 
przygotowywania  przez UTW ofert  w konkursach grantowych, pomoc w opracowywaniu 
ofert edukacyjnych  itp.,) Punkt Informacyjno- Doradczy dla UTW oraz Inkubator UTW dla 
chcących założyć UTW. Ma  zorganizowany sekretariat  działający od pn- pt, w godz. 9-15 
oraz kadrę współpracowników i  trenerów, znających środowisko UTW.  

 
2/ odnośnie Finansowania Programu (strona 23-24): 

 
Założona na rok 2012 kwota 20 mln., przy określonych w Programie warunkach dot. wartości 
dotacji oznacza, że jej pełne wydatkowanie wymagać będzie dofinansowania od 400 do 2 tys. 
przedsięwzięć (w zależności od wysokości dotacji). Statystyka pokazuje, iż wszystkich UTW w 
Polsce jest obecnie ok. 400 z tego ok. 180 to stowarzyszenia i fundacje – trudno spodziewać się, iż 
wszystkie te podmioty złożą poprawne i dobre projekty tym bardziej, iż ogłoszenie konkursu 
planowane jest na miesiąc sierpień 2012r.  kiedy wiele uniwersytetów prowadzi bardzo ograniczoną 
działalność. Mając na uwadze powyższe wnosimy o rozważenie możliwości: 
 

• zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowania do 150-200 tyś. zł w powiązaniu  z dodatkowym 
kryterium dostępu odnoszącym się do wielkości UTW (są takie UTW, które prowadzą działalność 
dla ponad 1000 słuchaczy ale i takie, które mają ich 30-40 – w obecnym kształcie Programu każdy 
z nich może aplikować o max. 50 000 zł). Miernikiem mogłaby tu być np. liczba słuchaczy w 
danym roku akademickim czy też wysokość rocznego budżetu wynikająca z dokumentów 
finansowych organizacji. 

• ograniczenia wysokości wkładu własnego do minim. 5% oraz dodania - obok wkładu osobowego – 
możliwości jego pokrycia wkładem o charakterze rzeczowym. Będzie to stanowiło istotne 
ułatwienie dostępności planowanych dotacji dla licznych UTW nie dysponujących dużym 
potencjałem finansowym do realizacji tego typu przedsięwzięć. 

 
 



 
 
3/ odnośnie Beneficjentów Programu (strona 24-25): 
 
W opinii Federacji opis podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki w ramach Programu  jest nie 
do końca jasny – proponujemy  zapis, zgodnie z którym podmiotem aplikującym może być organizacja 
pozarządową będąca UTW albo prowadząca UTW albo też inna organizacja pozarządowa działająca w 
partnerstwie z UTW funkcjonującym w ramach uczelni wyżej lub jednostce organizacyjnej samorządu  
np. przy bibliotece publicznej, centrum kultury  itp. 
Dwa ostatnie akapity na stronie 25 są bardzo nieostre i niejasne jest, jaki mają charakter (czy maja to być 
kryteria formalne czy takie ogólnikowe, formalnie niewiążące stwierdzenie). 
 
4/ Bardzo ogólne ramy przedłożonego Programu czynią koniecznym ich doprecyzowanie, a także    
w Regulaminie otwartego konkursu ofert tak, aby nie budziło wątpliwości, jakie podmioty i na 
jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie. 
 
Kończąc, pragniemy zwrócić uwagę, że ukazujące się w ostatnich dniach w prasie ogólnopolskiej 
artykuły krytyczne dot. nin. Programu Rządowego, wskazują, ze realizacja Programu będzie analizowana 
przez rożne środowiska (np. biznes, inne NGO ) nie zawsze przychylne seniorom i UTW. Dlatego tak 
istotne jest zapewnienie dobrego przygotowania procedury konkursowej, szerokiego upowszechnienia 
konkursu, co szczególnie ważne w okresie wakacji,  pomocy przy  wdrożeniu  oraz realizacji, aby nie 
narazić środowiska beneficjentów na przykrości i ew. konieczność zwrotu dotacji. 
 
 
 
Uwagi opracował Zespół w składzie: 
Wiesława Borczyk - Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 
Daniel Jachimowicz - Pełnomocnik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 
Wojciech Nalepa - Pełnomocnik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 
 
 
 
 
                                                                 
                                                                                Z wyrazami szacunku, 
 
                                                                                    Wiesława Borczyk 
                                                                                      Prezes Zarządu 



8. Słupski Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Urszula Wyrwa 
 

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku przesyła uwagi do projektu Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2012-2013: 

1.Uważamy,aby program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

był programem długofalowym i międzyresortowym-oprócz Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej powinno być włączone Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia 

oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

2. W Programie aby zrealizować cel główny "Edukację osób starszych" należałoby 

opracować i wdrożyć metodykę kształcenia seniorów i sposobów ich motywacji do 

kształcenia. 

3. W zakresie integracji międzypokoleniowej proponuje się opracowanie i wdrożenie 

programu edukacji o starzeniu się i osobach starszych dla dzieci i młodzieży (od przedszkola 

do szkoły licealne). Chodzi o ukształtowanie potrzeby poszanowania osób starszych i 

udzielania im pomocy.Ze względu na panujący w mediach kult młodości chodzi również o 

zmianę negatywnego wizerunku osób starszych. 

4.Uważamy za celowe wprowadzenie do programów szkół zagadnienia "aktywnego stylu 

życia" bowiem propagowanie go należy zaczynać od najmłodszych lat. 

5. Zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych w różnych sferach 

życia. 

6.Opracowanie i wdrożenie Karty Seniora gwarantującej: 

-zniesienie dyskryminacji wiekowej przy bezpłatnych badaniach profilaktycznych 

kontrolnych,np. mammografia, 

-zniżkowe bilety wstępu do wszystkich jednostek kultury, rekreacji i sportu, 

-zniżkowe bilety kolejowe i samolotowe dla emerytów (PKS takie ulgi stosuje, 

7. Premiować ulgami podatkowymi, choćby w podatkach lokalnych, przedsiębiorstwa i 

zakłady usługowe świadczące zniżkowe usługi dla seniorów. 

8. Ustalić standardy krajowej turystyki kulturowej seniorów i osób niepełnosprawnych, 

umieszczać odpowiednie informacje w przewodnikach turystycznych, wprowadzić zniżki 

podatkowe dla obiektów przyjmujących takich turystów. 

9. Istnieje i funkcjonuje "Order Uśmiechu". proponujemy na podobnej zasadzie wprowadzić 

"Order Seniora" dla osób i miejsc (instytucji, zakładów pracy, przedsiębiorstw usługowych) 

przyjaznych seniorom. 

 

 

W imieniu Zarządu 

Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

Urszula Wyrwa 

Prezes  



 

9. Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich", Joanna Mielczarek 
 

Szanowni Państwo, 

dziękuję za przesłanie projektu Programu "Rządowy program na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013". 

W załączeniu przesyłam uwagi pod którymi podpisuję się osobiście (jako przedstawicielka 

organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób starszych jak i członek Komisji Ekspertów 

ds Osób Starszych działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich) i pod którymi podpisują 

się organizacje członkowskie "Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!" i Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych "ę". 

Załączając podziękowania inicjatorom i autorom Programu wierzymy, iż nasze uwagi i 

rekomendacje przyczynią się do stworzenia dobrego dokumentu, opartego na zasadzie 

egalitaryzmu i współpracy wszystkich aktorów działających na rzecz aktywności osób 

starszych w Polsce. 

 

Jednocześnie ponawiam deklarację naszej gotowości do współpracy, 

 

pozdrawiam, 
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Uwagi do Projektu „Rządowego Programu na rzecz  

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013” 

 

Program pod nazwą "Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2012 - 2013" (dalej: Program) stwarza wrażenie przygotowanego z wyłączną myślą o 

Uniwersytetach Trzeciego Wieku - inicjatywie szalenie cennej nie mniej jednak nie jedynej w 

przedmiotowej sferze. Autorzy Programu już we wstępie deklarują, cyt. Walorem sposobu 

tworzenia tego dokumentu jest zastosowanie w praktyce zasady partnerstwa publiczno-

społecznego, integrującej w działaniu instytucje reprezentujące środowiska osób starszych i 

administrację publiczną. 

i dalej: Program ten zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań 

służących zaangażowaniu seniorów. 

Idąc zatem za ideą rozwoju wszelkiej aktywności osób starszych rekomendujemy zmiany 

brzmienia zapisów: 

 

1.) 

3 CELE PROGRAMU (str. 17): 

Cel główny Programu będzie realizowany przez: 

zwiększenie oferty edukacyjnej dla osób starszych (np. na Uniwersytetach Trzeciego Wieku  i 

w innych organizacjach pozarządowych) – większa liczba słuchaczy, zwiększanie 

różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej, kulturalnej, społecznej; 

 

2) 

5. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU (str. 20) 

Aktywność społeczna osób starszych często skupia się wokół inicjatyw lokalnych. Ważne jest 

zwiększanie wymiaru zaangażowania społecznego osób starszych, w tym niepełnosprawnych 

i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez włączenie w różne formy edukacji, oraz 

współpracy międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej. 

 

Problem finansowania tych działań – brak ścisłego obowiązku kierowania oferty np. 

edukacyjno-kulturalnej, pro-społecznej i pro-obywatelskiej do osób starszych przez 

samorządy w praktyce powoduje, iż ich dostępność zależy od oferty generowanej przez 

lokalne instytucje i organizacje pozarządowe. 
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3) 

6. PRIORYTETY I KIERUNKI INTERWENCJI (str. 20) 

 

Priorytet III – Partycypacja społeczna osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu tej 

grupy społecznej 

Priorytet IV – Usługi społeczne wobec osób starszych (usługi zewnętrzne, w tym też 

możliwości skorzystania z usług asystentów osoby starszej oraz rzeczników osób starszych) 

 

4) 

Tabela 3. Priorytety i kierunki działań. (str. 21) 

 

Priorytet II 

Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową 

Kryterium III 

Projekt realizowany wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego, przez organizację 

pozarządową lub w partnerstwie organizacji pozarządowych. 

 

Priorytet III 

Partycypacja społeczna osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu tej grupy 

społecznej 

i 

Priorytet IV 

Usługi społeczne wobec osób starszych (usługi zewnętrzne, w tym też możliwości 

skorzystania z usług asystentów osoby starszej oraz rzeczników osób starszych) 

 

- w obu powyżej przytoczonych Priorytetach - III i IV - nie powinno być wyróżnienia 

wyłącznie tych 3 województw, cyt.: gminach o wysokiej medianie wieku mieszkańców 

(łódzkie, śląskie, opolskie). Wymienione kierunki działań nie są bowiem zaspokojone w 

pozostałych, nie wymienionych województwach, zwłaszcza te tyczące Priorytetu IV. 

Poza tym jest to Program ogólnopolski. Nadto w naszym kraju jest wiele powiatów i gmin  z 

innych niż wymienione wyżej województwa, które bez wsparcia programów rządowych nie 

są w stanie podjąć działań na rzecz aktywności osób starszych, pozostaną one tym samym 

wykluczone, a przecież proponowany Program właśnie m.in. temu przeciwdziałać. 
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5) 

Str. 23 

 

Priorytet I. Edukacja osób starszych/kształcenie ustawiczne – jest to element działań na rzecz 

poprawy aktywności społecznej osób starszych poprzez różne formy edukacji formalnej i 

pozaformalnej (m.in. UTW, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe), aktywnie 

włączająca się w życie społeczności lokalnych. Działania te zwiększają integrację wewnątrz 

pokoleniową osób starszych. 

 

6) 

str. 24 

Jest: 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest realizacja projektów we współpracy z uczelniami 

wyższymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi lub jednostkami samorządu 

terytorialnego lub ich jednostkami organizacyjnymi (szkołami publicznymi, samorządowymi 

instytucjami kultury lub bibliotekami publicznymi) prowadzącymi działania w formule 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Ponadto Program kierowany jest do instytucji i organizacji, które poprzez edukację, integrację 

międzypokoleniową, tworzenie zróżnicowanych form aktywności społecznej przyczyniają się 

do zwiększenia zaangażowania społecznego osób starszych, w tym niepełnosprawnych oraz 

osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Program kierowany jest szczególnie do tych 

organizacji i instytucji, które we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – 

poprzez współpracę międzysektorową – przyczyniają się do rozwoju społecznego w 

wymiarze lokalnym. Ma to służyć utrwalaniu modelu współpracy międzysektorowej, która 

jest kluczowym elementem działań długofalowych podejmowanych w związku ze starzeniem 

się społeczeństwa. 

 

Taki zapis jest niezgodny choćby z przytaczanymi we wstępie Programu dokumentami 

strategicznymi, gdyż zawsze mówią one o szerokim włączaniu w działania wszystkich 

podmiotów. 

Mając na uwadze zasadę egalitaryzmu proponujemy by zapis brzmiał: 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest: 

- realizacja projektów we współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi jak i 

niepublicznymi lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich jednostkami 
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organizacyjnymi (szkołami publicznymi, samorządowymi instytucjami kultury lub 

bibliotekami publicznymi) prowadzącymi działania w formule Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku. 

lub 

- realizacja projektów przez instytucje i organizacje pozarządowe które poprzez edukację, 

integrację międzypokoleniową, tworzenie zróżnicowanych form aktywności społecznej 

przyczyniają się do zwiększenia zaangażowania społecznego osób starszych, w tym 

niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej ze szczególnym 

uwzględnieniem tych organizacji i instytucji, które we współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego – poprzez współpracę międzysektorową – przyczyniają się do rozwoju 

społecznego w wymiarze lokalnym. 

Ma to służyć utrwalaniu modelu współpracy międzysektorowej, która jest kluczowym 

elementem działań długofalowych podejmowanych w związku ze starzeniem się 

społeczeństwa. 

 

Ponadto zauważamy iż w punkcie 1.3. Formy edukacji dla osób starszych 

przedstawiona jest wyłącznie działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a przecież 

podejmowane są tego typu działania przez  wiele innych organizacji pozarządowych, 

jednostki samorządów lokalnych (ośrodki pomocy, biblioteki, domy kultury itp) czy też nawet 

korporacje, które  organizują różnorakie szkolenia  oraz zajęcia skierowane do grup seniorów 

(kursy komputerowe, kursy językowe, nabywanie nowych i rozwijanie posiadanych 

umiejętności itp. Wszystkie dane statystyczne z tym związane są w posiadaniu Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, gdyż przekazują je co roku poszczególne gminy w rocznych 

sprawozdaniach. 

 

Następnie zauważamy, że wymienione w 1.5. Zdrowie i usługi kierowane do osób 

starszych działania na rzecz rozwoju usług społecznych to nie tylko sport, turystyka i 

rekreacja. Ponadto profilaktyka zdrowotna i społeczna nie jest wyłącznie realizowana przez 

edukację osób starszych. Związane jest to z odpowiednim zapleczem, dostępem do 

wielorakich usług, informacji itd. 

 

W dalszej częsci trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż jeśli celem (pkt 3. Cele programu  - 

str.17) jest również ograniczenie barier funkcjonalnych to w jego (Programu) realizacji  mowa 

jest wyłącznie o dostępności i podniesieniu jakości usług społecznych w sferze sportu, 
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rekreacji i kultury, a brak jest zapisów dotyczących m.in. sprawy  transportu – zabezpieczenie 

mobilności osób starszych. Brak jest również ważnego tematu zwiększenia  dostępności do 

technologii wspomagających – łączy się to z dostępem do różnorakich usług ( w tym 

medycznych). 

 

Na zakończenie zwracamy uwagę na jeden jeszcze bardzo ważny fakt. Uważamy, iż 

pozostawienie w takiej postaci zapisów dotyczących wspierania wyłącznie lub prawie 

wyłącznie UTW niesie ze sobą ryzyko „papierowego przekwalifikowywania się” organizacji 

seniorskich i pro-seniorskich w tę formę działalności. Nierzadko tylko tak bowiem będą 

mogły dalej działać. Wierzymy, że przecież nie o taki wzrost tych instytucji chodziło 

twórcom Programu. 

 

Łączymy wyrazy szacunku, 

 

Sygnatariusze przedstawionych poniżej uwag i rekomendacji do Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012 – 2013”: 

- Organizacje zrzeszone w „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!” (www.forum50.org) 

- Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (www.e.org.pl) 

- P. Ewa Kominek, Fundacja „Samaritanus” (www.samaritanus.pl) i Age Platform Europe 

(http://www.age-platform.eu/en) 

- P. Joanna Mielczarek, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” (www.malibracia.org.pl)  

i członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 

 

http://www.samaritanus.pl/
http://www.malibracia.org.pl/


10. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Alina Respondek 

 
Uwagi do projektu (wersja pierwsza z dnia 22 czerwca) rządowego Programu na rzecz aktywności 
społecznej osób starszych z perspektywy doświadczeń w realizacji projektów edukacyjnych 
skierowanych do osób dorosłych, w tym starszych, dofinansowywanych przez europejski program 
„Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig. 

Uwagi, na prośbę MPiPS, spisała Alina Respondek, 29 czerwca 2012 
Inicjatywa rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych jest niezwykle cenna. Z 
perspektywy 12 letnich doświadczeń w realizacji europejskich projektów edukacyjnych skierowanych do 
osób dorosłych, w tym osób starszych, dofinansowanych przez program „Uczenie się przez całe życie” 
– Grundtvig, powstanie rządowego programu dofinansowującego krajowe działania na rzecz aktywizacji 
społecznej jest doskonałym sposobem na rozszerzenie tematycznie ukierunkowanej działalności przez 
organizacje takie jak UTW działające w różnej formie, placówki kultury (biblioteki, domy kultury, muzea) 
oraz inne organizacje non-profit. Organizacje te, dzięki Programowi, mogą rozwinąć tę sferę swojej 
działalności, która pomaga pobudzać aktywność społeczną osób starszych w lokalnym społeczeństwie 
a także aktywność społeczną innych grup wiekowych na rzecz osób starszych. Z założeń wynika, że 
Program nie tylko przyczyni się do poprawy jakości osób starszych w Polsce ale też spełni rolę 
edukacyjną dla młodszych pokoleń w zakresie potrzeb i uwarunkowań osób starszych. Lepsze 
zrozumienie potrzeb środowiska osób starszych przez pozostałą część społeczeństwa może 
zaowocować generowaniem lepszych rozwiązań w każdej dziedzinie życia społecznego. 
Bardzo ważne jest, by program zachował międzysektorowy charakter i by po zakończeniu okresu 2012-
2013 nastąpiła jego kontynuacja, zapowiedziana odpowiednio wcześniej. Świadomości wieloletniości 
działań pozwala organizacjom na długofalowe strategiczne planowanie swojej działalności na rzecz 
aktywizacji osób starszych.  
Uwagi szczegółowe 
Ad 1.3. Formy edukacji dla osób starszych , ad 6. II Komponenty konkursowe 
W rozdziale stosowane są sformułowania „edukacja osób starszych” oraz „kształcenie ustawiczne”. 
Podobne sformułowania są pkt. 6. Priorytety i kierunki interwencji. Od kilku lat w Europie unika się 
sformułowań wskazujących na kierunek „nauczyciel jako wszystkowiedzący przekazujący wiedzę 
osobie małowiedzącej” w procesie uczenia się osób dorosłych. Zwłaszcza w przypadku osób dorosłych 
ważne jest, by podkreślać, że proces edukacyjny zależny jest od samej osoby dorosłej, dorosły 
słuchacz nie jest poddawany „edukacji”, czy jeszcze mniej adekwatnemu „kształceniu”, ale kadry 
edukacyjne jedynie wspierają go w jego procesie uczenia się. Edukatorzy osób dorosłych są 
facilitatorami uczenia się swoich słuchaczy i często mniej wiedzą w innych dziedzinach niż ich 
słuchacze. Słuchacz jest sam odpowiedzialny za swoje uczenie się, sam wybiera tematy, kierunki, 
formy i miejsca, w których fachowcy mogą mu pomóc się uczyć. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
osób starszych, a już bez wyjątku występuje w przypadku osób nieaktywnych zawodowych. Uczenie się 
osób starszych nie jest ani nakazem, ani wymogiem formalnym i bardzo rzadko to uczenie się ma 
charakter edukacji formalnej. Zazwyczaj przyjmuje formę pozaformalnych kursów lub jest to uczenie się 
nieformalne. Dlatego wydaje się zasadne używanie jak najczęściej, w odniesieniu do osób starszych, 
terminu „uczenie się”, ew. wspieranie uczenia się.  
Proponujemy zmianę nazwy Priorytetu I na „Wspieranie uczenia się osób starszych” 
Podane w rozdziale 1.3. informacje o UTW powinny być uzupełnione, proponujemy zapis (zaznaczone 
na czerwono): 
(…) 
UTW w Polsce mają zróżnicowaną strukturę organizacyjną. Wyróżniamy te, które działają 
w strukturach i pod patronatem wyższej uczelni, kierowane najczęściej przez pełnomocnika 
rektora danej uczelni, powołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność 
popularnonaukową, oraz pozostałe, działające przy domach kultury, bibliotekach, domach 
dziennego pobytu, ośrodkach pomocy społeczne, centrach kształcenia ustawicznego, itp.  



Z danych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (…) 
W niniejszym rozdziale zabrakło informacji, że oprócz UTW, strukturalną ofertę edukacyjną dla osób 
starszych (edukacja pozaformalna) lub możliwości uczenia się nieformalnego mają w Polsce inne typy 
organizacji, takie, które nie pretendują do nazwy UTW : 
- placówki kultury – biblioteki, domy kultury, muzea, nie mające w swojej strukturze UTW, ale 
prowadzące działalność (przykład: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, która w swojej 
strukturze nie ma UTW, ale od lat prowadzi różne formy edukacyjne dla osób starszych,  objęła nimi 
ponad 3000 takich osób, w tym 1200 przeszkoliła w użytkowaniu komputera i internetu na regularnych 
kursach, ostatnio dowiedziałam się, że w te wakacje uruchamia szereg kursów o różnej tematyce dla 
osób starszych ramach), 
- stowarzyszenia, fundacje, centra popularno naukowe, organizacje sportowe, nie uznające się za UTW, 
ale mające w swojej ofercie działania edukacyjne na rzecz osób starszych. 
 
Ad 3. Cele Programu 
Proponujmy następujące zmiany/uzupełnienia w zapisaniu celów programu (zaznaczone na czerwono): 
Cel główny Programu będzie realizowany przez: 

• zwiększenie oferty edukacyjnej dla osób starszych (np. na Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku, w placówkach kultury, stowarzyszeniach) – większa liczba słuchaczy, 
zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej; 

• poprawę jakości kształcenia oferty edukacyjnej dla osób starszych (ew. poprawę 
jakości edukacji osób starszych); 

• tworzenie warunków dla systemowego rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej oraz 
integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury społecznej; 

• rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie 
wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym 
zwiększanie udziału osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej, tworzenie 
warunków do rozwoju Ponadto ważne są tu działania na rzecz samopomocy oraz 
samoorganizacji; 

• zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych dla osób 
starszych w sferze sportu rekreacji i kultury  i działania na rzecz uznania sportu i 
rekreacji jako znaczącego aspektu dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej i 
psychicznej potrzebnej do aktywności społecznej. 

 
Proponujemy uzupełnienia w zadaniach na lata 2012-13 (zaznaczone na czerwono): 
W pierwszym okresie realizacji Programu (lata 2012-2013) zakłada się: 
• dofinansowanie rozwoju oraz powstania nowej oferty edukacyjnej dla osób starszych, 

w ramach już istniejących organizacji (np. w formie UTW1, innych organizacji 
pozarządowych oraz w placówkach kultury); 

                                                 
1 Uniwersytety Trzeciego Wieku – organizacje, które jako główny cel swojej działalności stawiają sobie 
edukację osób dojrzałych. W Polsce działają Uniwersytety Trzeciego Wieku w trzech różnych formach: 

1. UTW w strukturze uczelni wyższych; 
2. Stowarzyszeń i towarzystw UTW; 
3. UTW przy bibliotekach publicznych i domach kultury (często miejscem wykładów i warsztatów są 

szkoły publiczne). 
Przez Uniwersytety Trzeciego Wieku rozumie się również jednostki, które określane są jako Akademie 
Trzeciego Wieku, Politechniki Trzeciego Wieku, Uniwersytety Ekonomiczne Trzeciego Wieku, itp. 



• wsparcie tworzenia nowych UTW oraz filii UTW (działających przy uczelniach wyższych) 
na terenach de- faworyzowanych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oświatowo-
kulturalnej, zwiększenie dostępu do zajęć edukacyjnych dla osób starszych; 

• dofinansowanie innych form aktywności społecznej osób starszych, w tym tworzenie 
warunków do systemowego rozwoju tych form (by po zakończeniu dofinansowania 
pozostały trwale rozwiązania na poziomie lokalnym); 

• zwiększenie oferty oraz podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych, w tym 
dostosowanie tej oferty odpowiednio do potrzeb i możliwości starszych osób 
niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

 
Ad 9.  PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU I ICH ZADANIA 
Dodane uwagi na czerwono: 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – obsługa części dotacyjnej konkursu : 

- ogłoszenie konkursu/ów,  Proszę rozważyć terminy naboru wniosków: I runda 
selekcyjna - koniec października 2012 (wcześniej klasyczne UTW rozpoczynające rok 
akademicki 1 października mogą nie zdążyć się zorganizować), II runda naboru 
wniosków  - koniec lutego 2013, III runda – koniec czerwca 2013.;  

- akceptacja przesłanych wniosków (ocena formalna i merytoryczna) – Ocenę formalną 
wniosków dobrze byłoby zakończyć po 2-3 tygodniach a po następnych 2-3 ocenę 
merytoryczną, tak, by w grudniu ogłosić wyniki pierwszego naboru wniosków i być 
może przed końcem roku podpisać umowy i przekazać pierwszą ratę dofinansowania 
(w Grundtvigu jest to 80% a po akceptacji raportu końcowego wypłacamy końcową 
ratę 20%). Należy się spodziewać w I rundzie kilkuset wniosków a może znacznie 
więcej, sama ocena formalna, wymaga pracy kilku sprawnie pracujących osób, jeśli 
ma się zakończyć w ciągu 2-3 tygodni. 

- przygotowanie umów z beneficjentami, W I  rundzie jest do rozdysponowania ok. 19 
mln, co daje, przy wysokości grantu od 10 do 40 tys. zł,  około 1000 umów na tę 
rundę, a 3000 umów na cały okres 2012-13. Do obsługi procesu podpisywania umów ( 
i kontroli sprawozdań końcowych 1000 umów, nawet jak nie są skomplikowane) 
potrzeba co najmniej kilku szybko pracujących osób, nieobciążonych innymi 
zadaniami. Proszę rozważyć zwiększenie kwoty grantu, gdyż przy obecnych widełkach 
wydaje się karkołomne obsłużenie tylu umów w tak krótkim czasie.  
W przypadku pierwszej rundy selekcyjnej może nie wpłynąć nawet 1000 wniosków, 
zatem może być niewykonalne zawarcie umów na sumę 19 mln.  
Proponuję rozważyć zwiększenie minimalnej kwoty grantu do 40 tys. a maksymalnej 
do 100 tys. zł dla projektów trwających min. rok (np. od stycznia do grudnia 2013 dla 
pierwszej rundy selekcyjnej). Można uzależnić wysokość dofinansowania od typu 
organizacji , liczby słuchaczy, specyfiki rezultatów/produktów (np. stworzenie stałego 
punktu wolontariatu osób starszych przy UTW – bazy wolontariuszy i ich kompetencji, 
tworzenie bazy potrzebujących, tworzenia systemu informowania wolontariuszy i 
potrzebach pracy w środowisku, z obsługą administracyjną punktu może być podstawa 
do zatwierdzenia większych kosztów)  
W zależności od stopnia skomplikowania wniosku, umowy i sprawozdania jedna osoba 
może w danym roku obsłużyć maksymalnie. 200 umów i sprawozdań. Zakładam, że z 



powodu korzystania publicznych środków muszą być przestrzegane ściśle określone 
procedury selekcji, zawierania umów i sprawozdawania (stosowanie odpowiednich 
narzędzi, pilnowanie terminów, itd.), zatem 200 umów do obsługi dla jednej osoby 
wraz ze sprawozdaniami może być za dużo. 
Proszę rozważyć też konkretne zadania monitoringowe, jak będzie przebiegał 
monitoring (wizyty monitorujące do wybranych beneficjentów, sprawozdania 
cząstkowe?) i rozważyć zasoby ludzkie do obsługi monitoringu. 

- kontrola sprawozdań, Można rozważyć dwie opcje – umowy są na projekty 
roczne/dwuletnie albo nie ma określenia z góry czasu ich trwania, decyduje sam 
beneficjent. Każdy wariant ma dobre i złe strony. Złą stroną umów kończących się w 
jednym czasie jest np. kilkaset sprawozdań w tym samym miesiącu do 
przeanalizowania. Z drugiej strony umowy spływające na bieżąco wymagają 
nieustannej pracy przy ich ocenie i rozliczaniu końcowym i stałego monitoringu, która 
akurat się skończyła i czy sprawozdanie wpłynęło na czas. realizacja Programu 
(umowy zlecenia – praca na terenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), 

- sprawozdanie zbiorcze z realizacji Programu. Ostatnia runda selekcyjna, np. w 
czerwcu 2013 zakończy się podpisaniem umów we wrześniu, projekty będą 
realizowane zapewne co najmniej do czerwca 2014, sprawozdania  będą spływały np. 
do końca lipca lub sierpnia 2014 a zostaną sprawdzone np. do października 2014. 
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji programu w latach 2012-14 ma szanse być złożone 
zapewne dopiero do końca 2014 roku.  

 
Ad 11. ZASADY FINANSOWANIA 
 
Uwagi dodane na czerwono: 
 
Wsparcie w ramach Programu ASOS ma charakter prefinansowy, co jest szczególnie ważne 
dla małych podmiotów aplikujących o środki w ramach Programu. Czy prefinansowanie 
oznacza wypłatę 100% środków po podpisaniu umowy? Wypłata w ratach jest bardzo 
obciążająca czasowo, co przy tej liczbie umów (nawet do 3 tys. wg obecnie proponowanej 
wysokości grantu) ma ogromne znaczenie. Wypłata 80% po podpisaniu umowy, jak w 
przypadku programu Grundtvig, może stanowić trudność dla grantobiorów ze znalezieniem 
źródła „pożyczki” 20% na pokrycie kosztów w okresie obowiązywania umowy. Ideałem dla 
beneficjentów byłoby zatem 100% dofinansowania wypłacone na początku. Monitoring 
jednakże wtedy powinien być większy, niż w przypadku refundowania ostatnich 20%. 
 
Wartość dotacji 2012-2013 (I tura): od 10.000 PLN do 50.000 PLN.  
Zgodnie z powyższymi uwagami, są to kwoty stosunkowo niewielkie i dadzą w sumie aż ok. 3 
tys. umów. Do obsługi tych wniosków, umów, sprawozdań i monitoringu, przygotowania 
narzędzi i procedur musza być zaplanowane odpowiednie zasoby ludzkie. Warto rozważyć 
zwiększenie kwoty do widełek np. 40.000 PLN – 100.000 PLN. 
Osobnym aspektem jest czas trwania projektu. Czy zostanie narzucony np. roczny/dwuletni 
okres, czy też długość trwania może być dowolnie ustalana przez wnioskodawców? Wydaje 
się lepszym wariantem dofinansowanie dłuższych projektów, może nawet dwuletnich, z jeszcze 
większym budżetem, pozwalających rozwinąć konkretne działania w dłuższym czasie i dające 
szanse na utrwalanie efektów po zakończeniu okresu dofinansowania. 
Ale nawet roczne projekty wymagają zaplanowania programu min. do końca roku 2014, co 
wykazane jest powyżej. 



 
Wkład własny – podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są 
zobowiązane do przedstawienia minimum 10% wkładu własnego. Za wkład własny uznaje się 
również wkład osobowy. 
Wkład osobowy, tzn. w postaci pracy własnej liczonej najlepiej wg ustalonych stawek (np. 
praca przy obsłudze projektu przez rok kosztuje np. 500 PLN miesięcznie dla 1 osoby, razem 
6.000 PLN i to może być wkład własny stowarzyszenia). 
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W imieniu środowiska ewangelicznego zrzeszonego w Aliansie Ewangelicz

nym dziękuję za przekazanie nam do konsultacji projektu „Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych”.

Sprawa wsparcia dla rodziny, a w szczególności dla osób starszych dla 

Kościołów ewangelicznych jest ważna. W wielu z nich jest prowadzona 

osobna posługa skierowana do seniorów i ma ona różnorodny charakter. 

Niestety, otrzymaliśmy projekt programu w terminie, który uniemożliwia 

przeprowadzenie jakiejkolwiek rzetelnej konsultacji z takimi służbami w 

naszych Kościołach.

Wobec tego, na gorąco, mogę się odnieść tylko do kilku spraw poruszonych w 

tym projekcie:

-  z całą pewnością sprawa wolontariatu osób starszych jest ważnym 

tematem dla nas -  staramy się o zaangażowanie starszych osób w służbę, 

ale na pewno zapewniamy możliwości do intensywnego „życia 

towarzyskiego” -  w Kościele nikt nie musi być samotny,

-  podnoszenie kompetencji cyfrowych jest najprawdopodobniej możliwe i 

dzieje się w działaniach przynajmniej niektórych społeczności 

ewangelicznych,

ul. Puławsko 1 1 4 /4 ,  0 2 -6 2 0  W arszawa, POLSKA, te!. 22  8 5 4  28  92 , em ail: b iuro@ alians8w angeiiczny.p l www.aliansewangeliczny.pl

mailto:biuro@alians8wangeiiczny.pl
http://www.aliansewangeliczny.pl


-  są miejsca, gdzie są regularnie prowadzone zajęcia ruchowe i wykłady 

dotyczące zdrowia, które obejmują osoby starsze,

-  ponieważ i tak wiele Kościołów ma różnego rodzaju posługę opieki nad 

osobami starszymi, więc z pewnością byłyby zainteresowane dalszym 

rozwijaniem tej dziedziny np. w postaci szkoleń dla takich osób,

-  cieszymy się z tego, że w programie przewidziany jest udział Kościołów, 

ale jeśli dobrze rozumiem tekst projektu, to warunkiem udziału jest 

współpraca z samorządami, istniejącymi ośrodkami kultury lub 

Uniwersytetami Trzeciego Wieku -  w wielu przypadkach może to być 

warunek niemożliwy do spełnienia, zwłaszcza, że projekt dotyczy działań 

w najbliższej przyszłości, lat 2012/2013 -  tam, gdzie takiej współpracy 

nie ma, nie powstanie ona na czas.

Możemy bardziej konkretnie i rzetelniej odnieść się do przedstawionego 

Programu, jednak tylko wtedy, gdy będziemy mieć na to racjonalną ilość 

czasu. Bardzo prosimy o informacje z wyprzedzeniem, wtedy będziemy mogli 

je przekazać do właściwych osób ze środowiska ewangelicznych chrześcijan, 

aby mogły się kompetentnie do nich odnieść.

Z wyrazami szacunku, życząc Bożego błogosławieństwa

Pastor Andrzej Nędzusiak

Przewodniczący Rady Krajowej 

Aliansu Ewangelicznego w RP
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Szanow ny Panie M inistrze,

z w ielkim  zainteresow aniem  i radością przyjęliśm y informację, że Pański resort przygotowuje program działań 

służących w spieraniu aktywności osób starszych, tym bardziej, że organizacje pozarządowe skupiające osoby 

starsze i działające na rzecz seniorów  od kilku lat zabiegały o uruchom ienie takiego programu. Program może 

stać się w ażnym , a przede wszystkim  wym iernym  rezultatem działań podejm ow anych przez rząd w ramach 

Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności M iędzypokoleniowej. W ostatnich dniach 

znaleźliśm y na stronie internetowej M inisterstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt „Rządow ego Programu na 

rzecz Aktyw ności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013", który, jak rozumiemy, jest efektem prac 

przeprow adzonych w łonie resortu pracy.

Cieszy nas, że powstał ten projekt, jednak jesteśm y zaniepokojeni, że w jego przygotowaniu nie uczestniczyli 

przedstaw iciele szerokich środow isk seniorów i organizacji działających na rzecz aktywności osób starszych. 

Uw zględnienie różnorodnych i bogatych doświadczeń, w iedzy i opinii tych środow isk jest nie tylko gw arancją 

w ypracow ania skutecznych rozwiązań, ale także efektywnego ich wdrożenia, które w dużej mierze spadnie na 

barki tych w łaśnie środow isk i reprezentujących je organizacji. W iedząc także, jak ogrom ne są potrzeby w sferze 

aktywizacji seniorów , mamy św iadom ość, że 60 milionów złotych przeznaczonych na realizację programu to o 

w iele za mało, aby te potrzeby zaspokoić. Stąd tak ważne jest, aby każda złotówka przewidziana w programie 

został w ydana w sposób rozsądny, efektywny i przejrzysty.

Na pierwszej stronie przygotowanego przez resort pracy projektu czytamy: „W alorem  sposobu tworzenia tego 

dokum entu jest zastosow anie w praktyce zasady partnerstwa publiczno-społecznego, integrującej w 

działaniach instytucje reprezentujące środowiska osób starszych i adm inistrację publiczną" podczas gdy w prace 

nad tym dokum entem  nie zostały zaangażowane organizacje pozarządowe, które od wielu lat prowadzą 

działania w sferze aktywizacji osób starszych i budują reprezentację interesów osób starszych. W marcu br. 

M inisterstw o Pracy i Polityki Społecznej powołało nieformalny Zespół ds. Europejskiego Roku Aktywności Osób 

Starszych i Solidarności M iędzypokoleniowej, do którego zaproszono około 50 osób -  ekspertów i 

przedstaw icieli organizacji pozarządow ych, którzy wyrazili chęć zaangażowania się we w spółpracę z M PiPS w 

zakresie działań dotyczących osób starszych podejmowanych przez rząd w Europejskim Roku 2012. Członkowie 

tego zespołu w żaden sposób nie zostali zaangażowani w działania MPiPS, nie otrzymali także informacji o 

prow adzonych pracach nad powstaniem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, 

nie otrzym ali także inform acji o prowadzonych konsultacjach tego programu

Przedstaw iony przez M inisterstw o projekt jest ciekawą, ale wym agającą dopracowania propozycją. Z 

pew nością należy poszerzyć jego zakres podmiotowy, bowiem skoncentrow anie go na Uniwersytetach 

Trzeciego W ieku (UTW ) w yraźnie ograniczy jego skuteczność i użyteczność. UTW od wielu lat prow adzą bardzo 

potrzebną działalność, z ich oferty korzysta 100-150 tysięcy osób - przede wszystkim  osoby m ieszkające w 

m iastach legitym ujące się średnim  i wyższym  wykształceniem . Wkład UTW w aktywizację osób starszych został 

w tym roku podkreślony, rok 2012 został na mocy Uchwały Senatu RP ustanow iony Rokiem UTW. W arto jednak 

zw rócić uwagę na fakt, że liczba osób w wieku 60+ wynosi 7,3 min osób. W wielu społecznościach lokalnych,



zw łaszcza w iejskich, nie ma UTW, za to działa wiele innych stowarzyszeń, fundacji, Ochotniczych Straży 

Pożarnych czy kół gospodyń wiejskich, które realizują działania aktywizujące osoby starsze. W naszej ocenie, 

podm iotow e w sparcie UTW jako jednego z wielu modeli aktywizacji seniorów, doprowadzi do zaburzenia 

zrów now ażonego rozwoju tego obszaru, a dodatkowo przyczyni się do antagonizacji środowiska organizacji 

seniorskich, W kontekście konieczności dopracowania projektu i jego konsultacji z szerokim i środowiskam i 

społecznym i niepokoi nas również fakt, że projekt zakłada uruchom ienie Programu już w sierpniu bieżącego 

roku.

Biorąc pow yższe pod uwagę, zw racam y się do Pana Ministra z prośbą o informację na tem at dotychczasow ego i 

planow anego trybu pracy nad w/w projektem, a w szczególności jego konsultacji z organizacjam i 

pozarządow ym i i ekspertam i.

azam-Lszacunku.

T o m a si Schimafnek, ekspert Akadem ii Rozwoju Filantropii w Polsce

Beata Tokarz-Kam ińska, Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę"

prof. nadzw. dr hab. Ewa Kozdroń, Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!

Adres do korespondencji:
Tow arzystw o Inicjatyw  Tw órczych „ę". M okotowska 55/50, 00-542 W arszawa

Do wiadomości:
Sz. P. Marzena Breza

Przewodnicząca Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych MPiPS 

Sz. P. Krzysztof Więckiewicz

W iceprzewodniczący Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych MPiPS 
Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS

Sz. P. Prof. Irena Lipowicz 
Rzecznik Praw Obywatelskich



FORUM  50+ Seniorzy XXI wieku!
ul, M arym oncka 34, (Pawilon Związków  Sportowych - teren AW F W arszawa)
skrzynka pocztowa 32, 00-968 W arszawa
T e l.: 22 865 76 85 (num er w spólny z UTW AWF)
E-mail: ko n taktp fo ru m 50.o rg  http://w ww .forum 50.org/

LISTA ORGANIZACJI ZRZESZONYCH W KOALICJI FORUM 50+. SENIORZY XXI WIEKU

1) Europejskie Stow arzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (Koordynator 
FORUM 50+) -  W arszaw a (w w w .espar50.orR)

2) Fundacja Na Rzecz Kobiet "Ja Kobieta" -  W arszawa (w w w .kobieta50plus.p l)

3) Stow arzyszenie "mali bracia Ubogich" -  W arszawa (w w w .m alibracia.org.pl)

4) Kujaw sko-Pom orskie Stow arzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona -  Inowrocław

5) Środow iskow y Dom Sam opom ocy - Kraśnik

6) Tow arzystw o Dobroczynności w Kielcach - Kielce

7) Lubelskie Stow arzyszenie Alzheim erow skie -  Lublin (w w w .lsa.lublin.pl)

8) Polski Kom itet Pom ocy Społecznej - Zarząd Miejski w T c ze w ie -T c z e w

9)Fundacja "Em eryt" - W arszawa

10) Lubelski Uniw ersytet Trzeciego W ieku -  Lublin (w w w .utw .lublin.pl)

11) Fundacja Sam aritanus -  W arszawa (w w w .sam aritanus.pl)

12) Stow arzyszenie Sam opom ocow e Rada Seniorów dz. Antoniuk w Białymstoku - Białystok

13) Europejska Inicjatywa na Rzecz Aktywności Dorosłych -  Warszawa

14)Fundacja AKTYW NI -  Józefów

15)Stow arzyszenie Seniorów  -  PROM YK -  Bartniki

16)Stow arzyszenie Integracyjne RAZEM -  Elbląg

17)Fundacja Generacja -  W arszawa (w w w .generacia.free.ngo.pl)

18)Centrum  Innowacji Społecznej SIC! -  Poznań

19)Stow arzyszenie Akadem ia Pełni Życia -  Kraków (w w w .apz.org.pl)

20) Społeczne Tow arzystw o Pom ocy Geriatrii -  Warszawa

21) Pierwszy Żoliborski Uniw ersytet III Wieku -  Warszawa

22) Stow arzyszenie Ludzi III W ieku "Świerczewski Krąg" -  Poznań (w w w .sw ierczew skikrag.reitravel.pl)

http://www.forum50.org/
http://www.espar50.orR
http://www.kobieta50plus.pl
http://www.malibracia.org.pl
http://www.lsa.lublin.pl
http://www.utw.lublin.pl
http://www.samaritanus.pl
http://www.generacia.free.ngo.pl
http://www.apz.org.pl
http://www.swierczewskikrag.reitravel.pl


13. Fundacja tu obok,  Marta Kurowska 

 

Witam Panią,  

Na stronie BIP MPiPS pod adresem: 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,5815,w-mpips-powstal-rzadowy-

program-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2012-2013.html 

 

jest ten fragment, o którym przed chwilą z Panią rozmawiałam telefonicznie. 

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest realizacja projektów we współpracy z uczelniami 

wyższymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi lub jednostkami samorządu 

terytorialnego lub ich jednostkami organizacyjnymi (szkołami publicznymi, samorządowymi 

instytucjami kultury lub bibliotekami publicznymi) prowadzącymi działania w formule 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 

 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,5815,w-mpips-powstal-rzadowy-program-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2012-2013.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,5815,w-mpips-powstal-rzadowy-program-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2012-2013.html


14. Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM , Małgorzata Domagała 

 
Szanowni Państwo, 
w załączeniu przedstawiamy wkład Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w 
konsultacje Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznewj Osób Starszych. 
Serdecznie dziękujemy za podjęcie inicjatywy przygotowania Programu. Wierzymy, że 
przyczyni się on do stworzenia podstaw polityki sneioralnej i będzie wspierał organizacje, 
które kierują swoje działania do osób starszych. Uważamy, że doprecyzowanie pewnych 
zapisów i zapewnienie spójności treści Programu, znacznie ułatwi jego realizację i 
monitoring.  
Z poważaniem, 
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Warszawa, 24 lipca 2012 roku 
 
 

Ministerstwo Pracy 
        i Polityki Społecznej 

Warszawa 
 
 
 
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z dużym zadowoleniem przyjęła informację o 
pracach nad Rządowym Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (dalej: Program).  
 
W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji Programu zgłaszamy następujące uwagi: 
 

1. Grupa docelowa 
 

1.1  W przypisie nr 19 (str. 19) podano „Na potrzeby Programu osobę starszą definiuje się jako 
osobę w wieku powyżej 60 roku życia”.  

1.2  Przypis nr 7 (str. 9) zawiera informację „Przytaczane badania różnie definiują wiek, od którego 
daną osobę zalicza się do przedziału osób starszych. Z tego względu trudno jest odnieść dane 
bezpośrednio do osób, które zakończyły swoją aktywność na rynku pracy i są adresatami 
programu.” 

1.3  Wskaźniki zawarte w tabeli 4 (str. 19) odnoszą się tylko do osób w wieku 65+ 
 
Powyższe zapisy zawarte w Programie są niespójne. Grupa docelowa powinna zostać opisana możliwie 
szczegółowo w osobnym punkcie Programu (tak, jak to zrobiono np. w przypadku beneficjentów).  
Jednoznaczne określenie dolnej granicy wieku jest szczególnie istotne ze względu na wagę znaczenia 
aktywności zawodowej grupy docelowej. Dezaktywizacja zawodowa następuje w Polsce stosunkowo 
szybko. Wyjście z rynku pracy jest bardzo ważnym czynnikiem prowadzącym do wyłączenia z 
aktywności społecznej. Dlatego uważamy, że wspieranie aktywności osób 60+ powinno zawierać 
elementy promocji elastycznych form zatrudnienia, mentoringu, wolontariatu kompetencji itp. Przyjęte 
wskaźniki realizacji celu głównego muszą odnosić się do całej grupy docelowej.  
 
Pozostaje jeszcze kwestia, czy grupa docelowa (adresaci działań podejmowanych w ramach Programu) 
powinna ograniczać się do osób 60/65+ czy powinna również obejmować otoczenie tych osób, 
pracodawców, instytucje szkoleniowe, usługodawców, szeroką opinię publiczną itp. Takie właśnie 
okreslenie grupy docelowej wynika m.in. z planowanych kierunków działań (np. przygotowanie 
społeczeństwa do starości – str. 20 Programu, wspieranie rodzin (Priorytet IV, str. 24). Tak rozumiana 
grupa docelowa powinna zostać uwzględniona przy tworzeniu wskaźników rezultatu.  
  

2. Wskaźniki celu ogólnego 
 
Zapisane w tabeli 4 (str. 19) wartości wskaźników realizacji celu głównego nie mogą być podstawą 
oceny skuteczności Programu. 
 

2.1 Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich deklarowana przez respondentów CBOS 
nie jest jednoznacznie powiązana z działaniami, które zostaną zrealizowane w ramach 
Programu. W ciągu ostatnich miesięcy 2012 i całego 2013 roku różne inicjatywy wspierające 
taką aktywność podejmowane będą zapewne w ramach projektów PO KL (Priorytet VII), 
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Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zadań zleconych przez PFRON, działań organizacji 
pozarządowych. Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika nie potwierdzi skuteczności 
Programu. Ponadto, przyjęcie wartości bazowej 29% oznacza odwołanie się do sytuacji z 
lutego 2012, zatem ponad pół roku przed uruchomieniem Programu. Jeśli 30% (wartość 
docelowa) zostanie określona na podstawie badania CBOS w lutym 2013 roku, to pomiar 
zaproponowanego wskaźnika nie będzie skorelowany w czasie z realizacją  Programu. 

2.2  Wyniki Badania budżetu czasu GUS realizowane w 2013 roku też nie dadzą odpowiedzi, jaki 
wpływ na ewentualny wzrost dobrowolnej pracy w organizacjach i poza nimi ma realizacja 
Programu. Jeszcze większa, niż w przypadku wskaźnika nr 1, jest rozbieżność w czasie 
pomiaru wartości bazowej i rozpoczęcia wdrażania Programu. W tym przypadku, wszystko, co 
zrobiono od 2003 roku do drugiej połowy 2012 będzie brane pod uwagę przy ocenie realizacji 
celu głównego.      

 
3. Komponent systemowy 

 
Program zawiera komponent systemowy, bardzo ważny dla tworzenia strategii działań na rzecz osób 
starszych.  

3.1 Na stronie 24 Programu zapisano, że komponent ten będzie służył tworzeniu podstaw polityki 
senioralnej. 

3.2 Na stronie 26 Programu wskazano, że 5% dotacji stanowić będą środki techniczne 
przeznaczone na obsługę Programu i realizację wstępnych założeń długofalowej polityki wobec 
osób starszych (I komponent Programu). 

3.3  Na stronie 27 Programu wymieniono tylko jeden podmiot uczestniczący w realizacji Programu 
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wśród zadań Ministerstwa nie wymieniono tych, 
które będą dotyczyć tworzenia podstaw polityki senioralnej. 

 
Analiza treści Programu w zakresie dotyczącym realizacji komponentu systemowego prowadzi do 
wniosku, że nie przewidziano podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację. Ponadto, wpisanie 
środków finansowych na realizację tych bardzo ważnych merytorycznie działań do puli środków 
wspierających obsługę programu (łącznie 3 mln zł w ciągu dwóch lat) budzi obawy, że komponent 
systemowy nie umożliwi stworzenia strategii polityki senioralnej.  
 

4. Beneficjenci Programu 
 

4.1 Na stronie 27 Programu szczegółowo określono warunki udziału w ramach Priorytetu I 
jednostek organizacyjnych działających w formule UTW. Nie ma jednoznacznej informacji, czy 
Priorytet I dostępny jest na określonych warunkach TYLKO dla UTW, czy inne grupy 
beneficjentów określone na str. 26-27 mogą brać udział w konkursach bez dodatkowych 
warunków? Priorytet I dotyczy Edukacji osób starszych, a tego typu działania nie są 
zarezerwowane na wyłączność UTW. Doświadczenia z realizacji ustawy o rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz praktyka innych państw potwierdza, że działania segregacyjne 
(wykłady, szkolenia, zajęcia warsztatowe itp. adresowane tylko do jednej grupy, np. osób 
starszych, niepełnosprawnych czy imigrantów) nie są najlepszym sposobem integracji 
społecznej. W pewnych sytuacjach są rozwiązaniem bardzo dobrym, ale docelowo dostępna 
dla osób starszych powinna być powszechna oferta edukacyjna. 

4.2  Na stronie 27 Programu w odniesieniu do pozostałych Priorytetów wskazano na beneficjentów 
wymienionych na str.26-27 oraz uczelnie i jednostki samorządu terytorialnego. Celowe wydaje 
się podanie na stronie 26 pełnej listy podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków 
finansowych przeznaczonych na realizację Programu. Ponadto, doprecyzowania wymaga 
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warunek partnerstwa. Czy jest ono wymagane dla wszystkich Wnioskodawców, czy tylko dla 
uczelni i jednostek samorządu terytorialnego? Na obligatoryjność partnerstw wskazuje m.in. 
analiza Programu dokonana przez WRZOS i zamieszczona na stronie www.ngo.pl. 

 
5. Inne uwagi 

 
Ocena skutków regulacji dołączona do projektu Uchwały Rady Ministrów wskazuje, że autorzy 
Programu dostrzegli jedynie PROBLEM wynikający ze zmian demograficznych i przewidzieli środki 
finansowe na jego rozwiązanie. Takie podejście do tego tematu jest sprzeczne z podstawowymi tezami 
europejskiej dyskusji o starzeniu się społeczeństwa. Wzrost liczby osób starszych nie powinien być 
postrzegany jako PROBLEM (który ogranicza się wydatkując środki finansowe), ale jako WYZWANIE. 
Oznacza to, że przewidziane na realizację Programu fundusze powinny być traktowane jako 
INWESTYCJA, a skutki realizacji Programu powinny wykraczać poza wzrost aktywności społecznej 
osób starszych.  
Program przewiduje m.in. działania na rzecz aktywności turystyczno-rekreacyjnej osób starszych, 
rozszerzenie dostępności usług opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych, kształcenie opiekunów, 
wolontariat kompetencji. Zrealizowanie tych założeń będzie mieć wpływ na sytuację i rozwój regionalny, 
rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Tylko takie postrzeganie 
skutków realizacji Programu może być podstawą budowania założeń polityki senioralnej.  
 

 
Z poważaniem, 
Małgorzata Domagała 
wiceprezes Zarządu    

 
 
Fundacja POLPROM od 2008 roku wspiera aktywność zawodową i społeczną osób w wieku 
ponad 50 lat. Nasze działania to m.in.: 

1. Projekt „Przeciw ageizmowi” obejmujący działania rzecznicze promujące prawa osób 
starszych. Monitorujemy działania instytucji centralnych i samorządowych oraz 
dostawców towarów i usług. Przeprowadziliśmy badanie dostępności biur poselskich 
dla osób starszych i z ograniczoną sprawnością. Aktywnie uczestniczymy w 
wydarzeniach promujących aktywność osób starszych. Wspieramy ekspercko 
projekty realizowane przez inne podmioty. 

2. „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”, który prowadzimy w województwie 
mazowieckim (projekt PO KL). Organizacja i zasady pracy Inkubatora oparte są na 
modelu, który wykorzystuje rezultaty PIW EQUAL, najnowsze osiągnięcia andragogiki 
oraz najlepsze praktyki zagraniczne. Promujemy sprawdzone i przetestowane 
rozwiązania uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne osób starszych. 

3.  Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej (OFIS) w Zakopanem podczas którego 
przedstawiciele samorządów z całej Polski, instytucji rynku pracy, pomocy 
społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji centralnych wymieniają 
doświadczenia i dyskutują o wyzwaniach związanych z integracją społeczną. W 2011 
jednym z tematów wiodących Forum był wolontariat osób starszych. Promowano 
również Uniwersytety Trzeciego Wieku. 

4. Aktywny udział w pracy Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania 
działającej przy Urzędzie M. St. Warszawy na rzecz wprowadzania rozwiązań, które 
nie dyskryminują ze względu na wiek i sprzyjają integracji osób starszych i z 
ograniczoną sprawnością.   
 



15. Sudeckie UTW, Teresa Ziegler 

 
W załączeniu przesyłam uwagi do projektu Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013. 
Pozdrawiam,  



Uwagi do projektu Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych 

na lata 2012 – 2013. 
 
 

1. Str. 19 – realizacja celu głównego poprzez…… 

 

a) Należałoby dodać tutaj poprawę kompetencji cyfrowych  – bez tego praca  w 

organizacjach oraz udział w życiu społecznym będzie mocno ograniczony.  

b)  Gdzieś należałoby dodać kształcenie liderów zmian  społecznych wśród osób 

starszych, zwłaszcza w środowiskach wiejskich - nawet jeśli w środowiskach 

lokalnych są osoby chętne do wprowadzania zmian, to ich umiejętności są 

niewystarczające w sytuacji szybko zmieniającego się prawa i technologii. 

 

2. W komponencie I wydaje się istotne wypracowanie wpływu  na poprawę 

infrastruktury, w tym na usunięcie białych plam na mapie Polski w dostępie do 

Internetu oraz na związek z takimi programami jak Polska Cyfrowa Równych 

Szans. 

 

3. Powinien się także znaleźć zapis mówiący o wsparciu pozarządowych 

organizacji skupiających seniorów przez jednostki samorządu lokalnego – 

mam tu na myśli organizacje kombatanckie i inne tego typu, skupiające 

głównie seniorów 70+, które mają bardzo utrudniony kontakt ze światem 

poprzez minimalne kompetencje cyfrowe, słabą znajomość prawa, itp. W 

świetle partnerstw organizacji pozarządowych z samorządem byłoby to bardzo 

wskazane. 



16. Danuta Sajur 

 
Witam, 
W związku z zaproszeniem do konsultacji w sprawie programu aktywności seniorów na lata 
2012-2013 niniejszym przesyłam moje uwagi 
Z poważaniem 
 
 



 

 

  

       Białystok 22.07.2012 

 

      Ministerstwo Pracy  i Opieki Społecznej 

       ul. Nowogrodzka 1/3/5  

00-513 Warszawa 

 

Dotyczy;   Konsultacje społeczne Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych 2012-2013 

 

Nie znam lepszej organizacji pozarządowej, która aktywizuje społecznie seniorów, niż 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, funkcjonujące samodzielnie jako stowarzyszenia pożytku publicznego.  

Wszelkie inne organizacje pozarządowe pożytku publicznego i to obojętnie czy są skierowane 

na osoby młodsze czy seniorów reprezentują prywatne interesy  zawsze raczej niewielkiej grupy osób 

i pozyskują różne pieniądze dotacyjne przede wszystkim na własne funkcjonowanie i zrealizowanie 

celów raczej wąskich. Jak obserwuję takie stowarzyszenia to dla nich jest raczej obojętne na co 

pozyskują pieniądze,  mogą nawet dostać pieniądze na edukację. Ale najczęściej przeznaczają je na 

aktywność wypoczynkową czy rozrywkową w niektórych wypadkach na leczenie i rehabilitację. 

Co innego Uniwersytety Trzeciego Wieku 

1.. W takich stowarzyszeniach z reguły członkowie Zarządów, Prezydium, Prezes,  kierownicy 

sekcji, itd. pracują jako wolontariusze. Ta grupa seniorów jest najbardziej aktywna. Osoby te 

aktywizują się przede wszystkim poprzez swoją wolontariacką pracę . 

2. Aktywizacja społeczna seniorów, członków Uniwersytetów realizuje się głównie poprzez 

różne formy edukacji co w dzisiejszym czasie kiedy technika, informatyzacja, nauka tak szybko się 

rozwijają daje szanse tym seniorom choćby tylko nadążać za tym rozwojem. Niestety seniorzy bardzo 

odczuwają  jak powiększają się ciągle tzw. nożyce międzypokoleniowe. 

3. W Uniwersytetach realizuje się również szereg innych rodzajów aktywności jak np. 

kulturalna, aktywność fizyczna poprzez pływanie, różnego rodzaju gimnastykę oraz turystykę, 

4. Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonujące jako stowarzyszenia pożytku publicznego 

utrzymują się głównie z niewielkich składek swoich członków seniorów. Borykają się z nieraz 

niewyobrażalnymi kłopotami finansowymi gdyż z reguły nie posiadają funduszy na instruktorów, 

wykładowców i sale.  Zauważyłam, iż tymczasem 1% podatku ludzie z dobrego serca i w swojej litości  



przekazują te pieniądze różnego rodzaju organizacjom, które reprezentują najczęściej bardzo małą 

grupę osób ale bardzo chorych. Moim zdaniem Uniwersytety otrzymują z tego źródła śladowe ilości 

pieniądza.  Stąd też najczęściej pozyskują za darmo wykładowców, instruktorów odwdzięczając  się 

tylko skromną wiązanką kwiatów. Wynajmują za darmo sale w Domach Kultury na swoje warsztaty i 

różne inne działalności. 

5. Uniwersytety gromadzą wokół swojej działalności  kilkusetosobowe grupy seniorów 

Według mnie Uniwersytety Trzeciego Wieku są najbardziej właściwymi  i efektywnymi 

organizacjami służącymi aktywizacji społecznej seniorów. 

I dlatego z całego serca popieram inicjatywę Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej odnośnie 

akcji dotacyjnej dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To nigdy nie będą stracone pieniądze. Tylko 

uważam,  iż nie można rozpraszać się z tymi pieniędzmi na inne organizacje pozarządowe, które są 

zasilane finansowo z wielu innych źródeł. Albowiem najbardziej kompleksowa i efektywna oraz 

skierowana do największej liczby osób jest aktywizacja seniorów poprzez edukację realizowaną przez 

Uniwersytety Trzeciego Wieku.. 

 

       Z poważaniem 

        Danuta Sajur 



17. Akademia plus 50, Jolanta Wołągiewicz, Anna Skorko 

 

Stowarzyszenie Akademia Plus 50 jest organizacją pozarządową non-profit działająca na 

terenie Białegostoku, zarejestrowaną w kwietniu 2008 r. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest kulturalna i społeczna aktywizacja i integracja osób 

starszych – emerytów, rencistów i bezrobotnych – poprzez stymulowanie ich intelektualnego i 

fizycznego doskonalenia. Promujemy różnorodność kultur naszego regionu, tolerancję, 

profesjonalną i amatorską kreatywność, zdrowy styl życia, turystykę . 

Cele te realizujemy poprzez różnorodne formy działania: 

- wykłady i warsztaty na różnorodne tematy, prowadzone przez specjalistów, jak też przez 

samych słuchaczy gdyż warto podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami i wiedzą. 

- kursy językowe: język angielski, niemiecki, rosyjski, 

- zajęcia ruchowe : pilates, gimnastyka chińska qi gong, aqua - aerobik, kinezjologia, nordic 

walking, hatha joga,  

- zajęcia taneczne: tańce hawajskie, flamenco, taniec brzucha, tańce etniczne w kręgu, zumba 

gold, 

- wycieczki po naszym regionie, Polsce i zagraniczne, turystyka piesza 

- organizowanie własnych i promowanie wydarzeń kulturalnych odbywających się w mieście 

i regionie 

- oraz inne zajęcia zgodnie z propozycjami członków Stowarzyszenia. 

W naszej działalności współpracujemy z licznymi organizacjami lokalnymi i regionalnymi 

oraz z władzami miasta i województwa. Uczestniczymy w wielu projektach lokalnych oraz 

realizujemy przedsięwzięcia współfinansowane przez władze miasta i województwa oraz 

partnerskie projekty międzynarodowe - zrealizowaliśmy dwuletni Projekt Partnerski 

Grundtvig OPEN(H)ART jako organizacja partnerska, wspólnie z organizacjami z Portugalii, 

Włoch, Bułgarii i Litwy. W Sierpniu br. Rozpoczynamy realizację kolejnych dwóch 

projektów Grundtviga we współpracy łącznie z 11 organizacjami partnerskimi z krajów Unii 

Europejskiej. 

Jesteśmy zdobywcami I wyróżnienia w konkursie „Inicjatywa społeczna’ organizowanego 

przez wojewodę podlaskiego w zakresie polityki społecznej za rok 2009 i 2010. 

Nasze działania są oparte na idei wolontariatu. Zajęcia prowadzone przez Akademię plus 50 

w ramach projektów są nieodpłatne , a za zajęcia poza projektami pobierana jest minimalna 

odpłatności na pokrycie niezbędnych kosztów. 

 

Z naszego czteroletniego doświadczenia  wynika, że na terenie całego kraju działa wiele 

podobnych nam organizacji. Nie mają one - tak jak my - nawiązanej współpracy z uczelniami 

wyższymi, a mimo to robią wiele dobrego dla środowiska ludzi starszych, dbając o ich 

sprawność intelektualną, fizyczną oraz poczucie przynależności do społeczeństwa. Nasza 

praktyka pokazuje, ze aktywne formy uczestnictwa np.w warsztatach, piknikach czy 

spotkaniach z ciekawymi ludźmi w warunkach mniej formalnych niż sala wykładowa 

sprzyjają tworzeniu się bliższych więzi między ludzkich i przyjaźni, co staje się samo w sobie 

"kołem napędowym"  do aktywnego życia. .  

  

Z proponowanego „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2012-2013” wynika, ze Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej propaguje - i tak 

utrwalony w społecznej świadomości - pogląd, że tylko Uniwersytety Trzeciego Wieku są  

organizacjami działającymi na rzecz aktywizacji osób starszych.,  podkreślając tym samym 

fakt, że jedynie "parasol" w postaci wyższej uczelni zapewnia prawidłowe działanie na rzecz 

środowiska  seniorów.  



Próbując nawiązać współpracę z UTW w Białymstoku napotykamy na niezrozumiałą niechęć 
i brak woli do wspólnego działania ze strony zarządu UTW. Analizując przyczyny tego 
zjawiska  dochodzimy do wniosku, ze:  
- Uniwersytety Trzeciego wieku nastawione są jedynie na działania na rzecz swoich 
członków, podczas gdy inne organizacje NGO działają na rzecz szerszego odbiorcy 
- Formuła UTW  w Polsce stworzona w latach 70tych wydaje się być mało spójna z 
oczekiwaniami współczesnego seniora 
  
Wg Wikipedii istnieją dwa modele funkcjonowania UTW ze względu na kryterium siły 
związku z uczelniami - model francuski i brytyjski.  

• model francuski - UTW ściśle związane z ośrodkami akademickimi, cechuje je wysoki 
poziom działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej, zróżnicowane pod 
względem form organizacyjnych (pełna integracja z uczelnią, ścisła współpraca lub 
niezależność od uczelni) - (często są dotowane przez uczelnie) 

• model brytyjski - oparty na samo kształceniu i samopomocy seniorów, bez wsparcia 
ze strony uczelni wyższych 

Zgodnie z tymi kryteriami wszystkie organizacje działające na rzecz aktywizacji i integracji 
osób starszych mieszczą się w kategorii modelu brytyjskiego, są wiec formą UTW, czego 
Ministerstwo nie zauważa w proponowanym projekcie. 

Jednym z założeń, leżących u podstaw powołania UTW w Polsce było - cytując dalej 
Wikipedię -  
  
"Starsze pokolenia, przeżywające swoją młodość w czasach wojny, często miało wybór 

• nauka czy obrona Ojczyzny i przeważnie decydowało się na to drugie. Tacy ludzie 
mają psychologiczne braki w potrzebach samorozwoju, kształcenia się, zdobywania 
nowych umiejętności. Jeśli uświadomią je sobie i zechcą nadrobić, UTW dają im tę 
szansę." 

Należy zauważyć, że współcześni seniorzy to często dzieci tych, dla których powstawały 
UTW, z innymi doświadczeniami, wykształceniem, wspomnieniami z młodości a co za tym 
idzie , także potrzebami. 

  
Podsumowujac pragniemy podkreślić, ze nie ujęcie organizacji działających na rzecz 
aktywizacji osób starszych, nie będących UTW w „Rządowym Programie na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013” pomniejsza ich rolę i znaczenie 
oraz odbiera im możliwość ubiegania się o fundusze na ich działania w konkursach 
ogłaszanych przez ministerstwa ( vide Konkurs "Priorytety Komunikacyjne 2012"  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.....) 
  
Zgłaszamy swój akces do udziału w spotkaniu konsultacyjnym i prosimy o poinformowanie 
nas o jego terminie. 



18. Urzęd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Małgorzata Śmiechowicz 

 
Szanowni Państwo ! 
W odpowiedzi na mail dotyczący sugestii do Rządowego Programu na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych, chciałabym zwrócić uwagę na zapisy zawarte w pkt. 8 str. 26 – 
Beneficjenci programu.  
Od 2009 roku Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki realizuje aktywnie program „Tomaszów 
dla Seniorów”. W 2010 roku korzystaliśmy ze wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. 
Nasz program senioralny prezentowany był wówczas w Warszawie podczas konferencji 
podsumowującej. Od tamtego czasu aktywnie wspieramy tomaszowskich seniorów, mamy 
wiele nowych pomysłów wypracowanych wspólnie z Koalicją na Rzecz Seniorów i 
środowiskami senioralnymi naszego miasta, jednak ograniczone środki finansowe nie 
pozwalają na ich realizację. W rozwiązaniu systemowym, jakim jest program rządowy, 
zakłada się, że wśród podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków nie ma jednostek 
samorządu terytorialnego. W naszym mieście istnieją bardzo prężne organizacje 
pozarządowe, jednak nie mają one wystarczającego doświadczenia i zaplecza, aby aplikować 
o fundusze ministerialne. Osobom starszym często brakuje umiejętności do pokonywania 
skomplikowanych procedur prawnych oraz opracowywania materiałów w formie 
elektronicznej. Wiele inicjatyw podejmuje samorząd i realizuje je na potrzeby podmiotów 
społecznych, jednak prawie zawsze pozostaje tu wnioskodawcą. Jako instytucja dysponująca 
zapleczem lokalowym, personalnym i finansowym, mamy możliwość przygotowania jeszcze 
bogatszej oferty dla osób starszych. Założenia obecnie zawarte w programie praktycznie 
odcinają naszych seniorów od możliwości skorzystania z nowej oferty, jaką miasto mogłoby 
sfinansować z dotacji.  
Wnioskuję zatem o rozważenie możliwości wpisania jednostek samorządu terytorialnego, 
jako podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na 
realizację programu. 
Z poważaniem, 



19. MU3W, Dominika Inkielman 

Konsultacje społeczne Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych  

Od kilku lat ogłaszane konkursy dotacyjne dla UTW ograniczały się do preferowania 

krótkotrwałych "akcji" (Działaj Lokalnie, Seniorzy w akcji itp.)- nikt z fundatorów dotacji nie 

uwzględniał systematycznej pracy edukacyjnej a przecież na takiej pracy systematycznej, 

całorocznej opierają swoją działalność utw. i taką działalność należałoby wspomagać. 

Uniwersytety (stowarzyszenia) utrzymują się ze składek swoich słuchaczy, czasem z dotacji 

samorządowych. Trzeba nie lada wyczynu organizatorów by zapewnić odpowiednich 

wykładowców, tanich lektorów, opłacić księgową, opłacić wynajmowany lokal - itd. Nie 

mam nic przeciw działaniom innych organizacji pozarządowych skupiających seniorów - 

jednak ich praca ma nieco inny charakter i te organizacje mają większe możliwości szukania 

dotacji. 

Rozpraszanie i tak skromnych środków na doraźne, różnorodne działania organizacji a nawet 

grup nieformalnych – powoduje nadmierny rozrost kosztów organizacyjnych instytucji 

pośredniczących: szkolenie szkoleniowców, kateringi, zjazdy i konferencje otwierające i 

zamykające akcje dotacyjne.  

W efekcie do rzeczywistych beneficjentów dotacji dociera znikoma część funduszy a 

doraźność och działań powoduje, że po zakończeniu i rozliczeniu projektu – wszyscy o nim 

zapominają a jedynym efektem są kolorowe sprawozdania.  

Na początku roku Parlament RP ogłosił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Na Kongresie UTW obecni premier i ministrowie utwierdzili nas, że przynajmniej w tym 

roku doceniona będzie systematyczna, trwała i programowa praca uniwersytetów i uzyska 

odpowiednią rangę w programach rządowych.  

Niestety, słyszymy z jednej strony, że wydawanie pieniędzy na edukację ludzi starszych -to 

„wyrzucenie ich w błoto”(dziennik gazeta prawna), a z drugiej strony, że pieniądze trzeba 

rozdzielić wszystkim organizacjom zajmującym się seniorami – niezależnie od tego co robią. 

Czyli ma być jak dotychczas. Komu i do czego służy „Rok Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku”?. 



20. Fundacji TPSW, Marek Sołtys 

 

Szanowna Pani Marzeno 

W programie rządowym brakuje mi pewnej podstawy jaką jest mieszkalnictwo wspomagane 

osób starszych (temat dot. również osób niepełnosprawnych). Aby osoba była aktywna musi 

mieć zapewnione pewne warunki ograniczone często ze względu na wiek bądź niesprawność. 

My bardzo często operujemy określeniem niesamodzielności zamiast niesprawności czy 

ograniczonej sprawności z powodu wieku. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym 

projektem mieszkań wspomaganych (który wstępnie został już przedstawiony Pani Minister 

ds. równego traktowania), proszę o kontakt. 

 



21. Forum Hospicjów Polskich, Jolanta Stokłosa 

 
Szanowna Pani, 
 
W załaczeniu przesyłam kilka uwag Forum Hospicjów Polskich na rzecz  
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. 
Z poważaniem 
 



FORUM HOSPICJÓW POLSKICH 
z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 17, tel/fax. 012 641 46 59,  

e-mail:zarzad@hospicjum.org, www.forumhospicjum.pl  
 

 
Kraków, dnia 25.07.2012 r. 

 
 
 
 
Sz. P.  
Władysław Kosiniak-Kamysz  
Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa 
 
dotyczy: Konsultacji społecznych Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych 
 
         
Szanowny Panie Ministrze, 
 
 
 W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Zarząd Forum Hospicjów 
Polskich przesyła uwagi i propozycje do powyższego projektu.  
 
 Przygotowany projekt dotyka bardzo istotnych problemów związanych z starzeniem 
się polskiego społeczeństwa, które będą narastały w ciągu nadchodzących lat.   
 W zawartych celach Programu znajdują się zapisy dotyczące edukacji, aktywności 
społecznej, partycypacji społecznej i usług społecznych dla osób starszych. Analizując 
zawarte w programie zapisy, pragniemy zwrócić uwagę na działania, które są  bardzo 
potrzebne w realizacji opieki nad osobami starszymi o dużym stopniu niesprawności. Zmiana 
więzi rodzinnych poprzez osobne zamieszkanie dzieci, często w innych miejscowościach, a 
nawet poza granicami Polski powoduje, że starzejący się rodzice nie mogą liczyć na ich 
pomoc w radzeniu sobie w życiu codziennym. Małżeństwa bezdzietne również wymagają 
wsparcia innych osób, zwłaszcza gdy jedno z nich wymaga opieki drugiego. Brak więzi 
sąsiedzkich, tempo pracy i izolowanie się od sąsiadów w swoich domach, skutkuje brakiem 
informacji o kłopotach jakie są udziałem osób starszych. 
 Ważną sprawą byłoby możliwość wpisania w Program działań aktywizujących osoby 
sprawne fizycznie i intelektualnie, będące już na emeryturze do prowadzenia inicjatyw 
mających na celu organizowanie potrzebnej pomocy niesprawnym seniorom i włączania się w 
nią jako wolontariatu 60+. Mogłyby to robić kluby seniora, czy organizacje pozarządowe czy 
sąsiedzi w ramach inicjatywy lokalnej lub parafie.  
 Najważniejszym zadaniem jest przekonanie ludzi starszych, że mogą nie tylko 
korzystać z programów, ale również je tworzyć i sami organizować, aby nieść pomoc drugiej 
osobie.  
Dlatego też rozpatrując cztery priorytety proponujemy, aby  



a) można było już w roku 2013  oprócz zadań edukacyjnych (np. w ramach kursów na 
temat opieki nad osobami niepełnosprawnymi ) prowadzić działania dotyczące 
integracji wewnętrznej starszych i upowszechniania wolontariatu oraz na rzecz 
samopomocy oraz samoorganizacji, 

b) prowadzić je samodzielnie, bez konieczności współpracy z uczelniami wyższymi 
zarówno publicznymi jak i niepublicznymi lub jednostkami samorządu terytorialnego 
lub ich jednostkami organizacyjnymi (szkołami publicznymi, samorządowymi 
instytucjami kultury lub bibliotekami publicznymi) prowadzącymi działania w 
formule Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub prowadzić je jako projekty 
dofinansowane przez samorządy terytorialne w ramach konkursów grantowych. 

c) wzmocnić propagowanie wśród seniorów działań dotyczących włączanie się w 
programy pomocy innym osobom.  

  
Sądzimy, że działania zapisane w Programie będą mogły wzmocnić już prowadzone przez 
organizacje pozarządowe w tym hospicja prace na rzecz organizowania pomocy osobom 
starszym, w tym przewlekle chorym.          
 
       Z wyrazami szacunku  
 
           Jolanta Stokłosa 
       Prezes Zarządu FHP  
 
  
 



22. Tomasz Schimanek 

 
Program jest niezwykle potrzebny, bo dostępne dane wskazują, że aktywność osób starszych 
w różnych sferach życia jest w Polsce niewielka. Program stara się wyjść naprzeciw 
najważniejszym wyzwaniom związanym z aktywizacją osób starszych uwzględniając 
kluczowe problemy z tym związane. Jednak rekomendowałbym dokonanie w nim kilku 
istotnych zmian lub uzupełnień: 
 
1. Rekomendacja:  
wprowadzenie nowego Priorytetu: Promowanie aktywności osób starszych w życiu 
społecznym, publicznym i zawodowym, który mógłby być realizowany w trybie 
konkursowym, w ramach którego dofinansowane byłyby ogólnopolskie i/lub regionalne 
działania służące promowaniu aktywności społecznej, publicznej i zawodowej osób po 60-
tym roku życia i budowaniu autorytetu osób starszych w społeczeństwie (kampanie 
społeczne, konkursy, audycje telewizyjne/radiowe, spotkania, publikacje informacyjne i 
promocyjne i inne wydarzenia skierowane do osób 60+). który uwzględniałby następujące 
kierunki działań: 
- kampanie społeczne, audycje telewizyjne/radiowe,  
- spotkania, seminaria i inne wydarzenia promujące aktywność osób starszych, 
- publikacje informacyjne i promocyjne,  
- sieci współpracy służące promowaniu aktywności osób starszych w różnych środowiskach 
społecznych i zawodowych. 
 
Komentarz: 
W części diagnostycznej, w tym w dokumentach strategicznych, do których odwołują się 
autorzy Programu pojawia się jako istotny priorytet aktywizacja zawodowa osób dojrzałych i 
starszych. Ten kontekst nabiera obecnie i będzie nabierał w najbliższych kilkunastu latach 
szczególnego znaczenia także z uwagi na wydłużenie wieku emerytalnego. W Programie nie 
ma natomiast odniesień do aktywności zawodowej, a wprowadzenie działań w tym obszarze 
można byłoby potraktować jako swoisty pilotaż dla tego typu aktywności w przyszłości, w 
której będą one niezbędne z uwagi na wydłużający się wiek emerytalny. To co stanowi 
poważny problem osób starszych, to brak autorytetu w społeczeństwie, stąd warto uwzględnić 
działania służące budowaniu tego autorytetu właśnie w oparciu o promowanie aktywności 
społecznej i zawodowej osób 60+. 
 
2. Rekomendacja: 
rozważenie przeformułowania wskaźników tak, aby były one bardziej adekwatne do różnych 
kierunków działań proponowanych w Programie, ewentualnie uzupełnienia ich o wskaźniki 
produktu i rezultatu dla poszczególnych priorytetów. 
 
Komentarz: 
Proponowane wskaźniki są próbą uchwycenia zmiany, którą przyniesie realizacja Programu, 
jednak biorąc pod uwagę, że obszar tematyczny Programu nie jest dobrze rozpoznany, a jego 
działania mają w większość charakter konkursowy, przyjęcie takich wskaźników wydaje się 
dość ryzykowne. Z uwagi na pionierski charakter Programu może lepiej byłoby przyjąć 
wskaźniki produktu i rezultatu, które bardziej konkretnie i adekwatnie będą opisywały 
spodziewane efekty realizacji Programu. Tym bardziej, że proponowane w Programie 
wskaźniki są adekwatne tylko do mniejszej części proponowanych w Programie działań. 
 
3. Rekomendacja:  
jasne określenie, do kogo program jest adresowany czyli zdefiniowanie kim jest osoba 
starsza. 
 
Komentarz: 
To nie jest nigdzie wprost napisane, ale w jednym z przypisów jest powiedziane, że na użytek 
Programu osoba starsza, to osoba 60+, podczas gdy wskaźniki dotyczą osób 65+. 
 



4. Rekomendacja: 
uwzględnienie w opisie komponentu systemowego Programu działań służących stworzeniu 
systemu monitorowania sytuacji osób 60+ oraz mechanizmu wymiany informacji pomiędzy 
organami administracji rządowej realizującymi działania na rzecz osób 60+. 
 
Komentarz: 
komponent systemowy jest dość ogólnie opisany, co oczywiście pozostawia możliwość 
elastycznego dostosowania się do potrzeb wynikających z realizacji Programu, ale rodzi 
obawę, że kwestie kluczowe związane z polityką społeczną skierowaną do osób starszych, nie 
zostaną w realizacji tego komponentu uwzględnione. Z tych kwestii dwie wydają się 
szczególnie ważne: stworzenie systemu monitorowania sytuacji osób 60+ w szczególności 
kontekście ich aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Przy czym na podstawie 
wstępnej oceny nie chodzi o tworzenie takie systemu od podstaw, a jedynie uporządkowanie i 
skoordynowanie mechanizmów zbierania danych, które w większości już istnieją w 
statystykach publicznych. Chodzi natomiast o to, aby robić to w sposób przemyślany, 
kompleksowy i powtarzalny. Druga kwestia, jeszcze ważniejsza to wypracowanie 
mechanizmu koordynacji działań skierowanych do osób 60+ rozproszonych w różnych 
resortach, przede wszystkim w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie 
Zdrowia, Ministerstwie Edukacji i Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to 
tym bardziej konieczne, że działania te są nie tylko podzielone obecnie, ale – co wspaniale 
pokazała część diagnostyczna Programu – rozrzucone są po różnych strategiach, będą więc 
także rozdzielone do roku 2020. To wyzwanie jest trudne, ale realne wydaje się w ramach 
Programu doprowadzenie przynajmniej do stałej wymiany informacji pomiędzy różnymi 
resortami dotyczących działań skierowanych do osób 50+.  
 
5. Rekomendacja:  
W kierunkach działań w Priorytecie I: 
- usunąć punkty 2 i 4 i włączyć je do Priorytetu II, 
- doprecyzować punkt 3, 
- zmienić zapis punktu 5 na następujący: „promowanie wśród osób starszych aktywnej 
edukacji i skierowanej do nich oferty edukacyjnej podmiotów publicznych i niepublicznych”. 
 
Komentarz: 
W Priorytecie I nie do końca jasne są hasłowo opisane kierunki działań. Nie wiadomo do 
końca na przykład , co kryje się pod hasłem „kształcenie opiekunów”, czy chodzi o 
kształcenie osób dorosłych jako opiekunów osób 60+ czy też osób 60+ jako opiekunów dla 
innych seniorów bądź też dzieci czy osób niepełnosprawnych. Racjonalnie powinno chodzić, 
według mnie, o to drugie, ale z opisu Programu to jasno nie wynika. Rozdzielnie pomiędzy 
Priorytetami wolontariatu w praktyce będzie sztuczne i będzie przysparzać podmiotom 
ubiegającym się o wsparcie sporo trudności z rozdzieleniem działań. Wydaje się także, że 
należy nie tylko promować ofertę edukacyjną, ale przede wszystkim promować postawy 
otwarte na edukację, zachęcać osoby 60+ do tego, aby z tej oferty skorzystały. To powinny 
być zresztą działania połączone. 
 
6. Rekomendacja: 
- zmienić nazwę Priorytetu II na następującą: „Aktywność w różnych sferach życia”, 
- międzypokoleniowość potraktować jako zasadę horyzontalną Programu, preferowaną we 
wszystkich priorytetach konkursowych, 
- punkt 1 sformułować następująco: „aktywność w życiu społecznym i publicznym” 
- punkt 2 sformułować następująco: „ aktywność fizyczna, turystyczno-rekreacyjna i 
prozdrowotna osób starszych” 
- punkt 3 sformułować następująco: „aktywność osób starszych w sferze kultury” 
- punkt 4 sformułować następująco: „przygotowanie do wolontariatu i wolontariat, w tym 
wolontariat kompetencji” 
- punkt 5 sformułować następująco: „włączenie cyfrowe osób starszych”. 
 
Komentarz: 
W Priorytecie II także nie do końca jasne są proponowane kierunki działań. O wolontariacie 



była już mowa wyżej, zastanawia, dlaczego w punkcie 2 nie uwzględniono aktywności 
zdrowotnej czy też profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, co jest związane z 
aktywnością fizyczną, choć oczywiście nie tylko. Nie bardzo także rozumiem dlaczego 
wyróżniona jest tylko w tym priorytecie międzypokoleniowość, to także rodzi sztuczne i 
niezrozumiałe podziały, np. na wolontariat międzypokoleniowy i wewnątrzpokoleniowy. W 
praktyce aktywność społeczna wiąże się z aktywnością publiczną, dlatego niezrozumiałe jest 
rozdzielenie tych form aktywności. 
 
7. Rekomendacja:  
Wykreślenie Priorytetu III i przeniesienie proponowanych kierunków działań do nowego 
Priorytetu „Promowanie aktywności osób starszych w życiu społecznym, publicznym i 
zawodowym” (patrz rekomendacja 1) i Priorytetu II. 
 
Komentarz: 
Aktywność społeczna w praktyce, zwłaszcza w małych społecznościach lokalnych, z reguły 
powiązana jest z aktywnością w życiu publicznym. Dlatego proponuję włączyć ją jak wyżej 
do Priorytetu II i zlikwidować priorytet III, a budowanie wizerunku włączyć do nowego 
priorytetu. 
 
8. Rekomendacja: 
wykreślenie w opisie Celów, priorytetów i działań sformułować, które sugerują preferencje 
dla UTW. 
 
Komentarz: 
UTW są istotną, ale jedną z wielu form realizacji aktywności osób starszych. Wymienianie jej 
z nazwy w kilku miejscach w Programie jest dyskryminujące dla pozostałych form 
aktywności, np. klubów seniora, społecznych banków czasu czy klubów wolontariatu i 
sugeruję, że UTW będą preferowane jako realizator działań opisanych w Programie. 
 
9. Rekomendacja: 
Określenie podziału środków na poszczególne priorytety 
 
Komentarz: 
Podział środków na priorytety ma istotne znaczenie, bowiem pokazują w jakiej skali i 
zakresie mogą być realizowane działania w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. 



23. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych " ę", Beata Tokarz-Kami ńska 

 
Szanowni Państwo, 
  
Przesyłam uwagi i komentarze do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych, 
Mam nadzieję, że będą przydatne do dopracowania programu 
  
Serdecznie pozdrawiam, 
 



 

 

Warszawa, 25 lipca 2012 

 

Uwagi  Towarzystwa  Inicjatyw  Twórczych  „ę”  do  Rządowego  Programu  na  rzecz  Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2012‐2013. 

Doceniamy  dotychczasową  pracę  Zespołu  ds.  Polityki  na  rzecz    Osób  Starszych  włożoną  w 

przygotowanie Rządowego Programu na  rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na  lata 2012‐

2013,  a  zwłaszcza  fakt,  że  program  powstaje  w  wyniku  międzyresortowej  współpracy.  Mamy 

nadzieję, że program ten będzie  ważnym krokiem w kierunku sformułowania i  wdrożenia przez rząd 

wieloletniej strategii działań odpowiadającej na wyzwania starzejącego się społeczeństwa.   Liczymy, 

że w działania  te  zostaną włączeni  eksperci  i organizacje  społeczne.    Żałujemy,  że  konsultacje  tak 

ważnego  dokumentu  są  przeprowadzane  w  trybie  ekspresowym,  w  okresie  wakacyjnym. 

Przedstawiamy nasze uwagi i komentarze odnośnie programu. 

1) W naszej ocenie cel główny programu jest sformułowany nieprecyzyjnie i zbyt wąsko. Cel w 

obecnym brzmieniu  „Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia 

się poprzez aktywność społeczną” proponujemy zamienić na : 

„Poprawa  jakości    życia osób starszych  (poziom  indywidualny)  i budowanie zintegrowanych 

społeczności  lokalnych,  do  których  rozwoju  przyczyniają  się  solidarnie  przedstawiciele 

różnych  pokoleń  (poziom  zbiorowości).  Cel  ten  będzie  realizowany  poprzez  wspieranie 

aktywności  edukacyjnej,  społecznej  i    publicznej  osób  starszych  –  ze  szczególnym 

uwzględnieniem perspektywy współpracy międzypokoleniowej”. 

 Uzasadnienie:  Wydaje  nam  się  istotne  podkreślenie,  iż  realizacja  programu  powinna 

przyczyniać się nie tylko do poprawy jakości życia jednostek ale także będzie oddziaływać na 

szersze zbiorowości  (np. poprzez budowanie więzi,  integrację mieszkańców, tworzenie grup 

współpracy  wsparcia).  Ważne  wydaje  nam  się  także  włączenie  do  celu  programu 

perspektywy  solidarności  międzypokoleniowej,  niezwykle  istotnej  w  starzejącym  się 

społeczeństwie  i  podkreślenie  wkładu,  jaki  w  życie  lokalnych  społeczności  wnoszą  osoby 

starsze.  

Zastosowane w dokumencie pojęcie „poziom życia” odnosi się do aspektu ekonomicznego, a 

z lektury programu rządowego na lata 2012‐13 nie wynika, aby program miał mieć wpływ na 

poziom życia osób starszych – dlatego też proponujemy rezygnację z tego sformułowania. 

Wskazanie, iż cel główny  programu ma być realizowany poprzez „aktywność społeczną”  jest 

nieprecyzyjny w kontekście terminologii  stosowanej w dokumencie. Aktywność społeczna – 

choć  jest w tytule programu, nie została nigdzie zdefiniowana. Z  lektury dokumentu wynika 



natomiast, że „aktywność społeczna” jest  tylko jednym z priorytetów programu (priorytet II). 

Zatem cel główny programu w swoim obecnym sformułowaniu odnosi się  tylko do jednego z 

priorytetów programu. Mając  to na uwadze, warto    również  rozważyć  zastąpienie obecnej 

nazwy programu „Rządowy Program na rzecz  Aktywności Społecznej Osób Starszych” nazwą 

„Rządowy Program na rzecz Edukacji i Aktywności Osób Starszych” .   

2) W  programie  termin  „osoby  starze”  nie  został  zdefiniowany.    Konieczne wydaje  nam  się 

zwrócenie  uwagi  na wewnętrzne  zróżnicowanie    grupy,  jaką  stanowią  osoby  starsze  (  ze 

względu na wiek, płeć, wykształcenie,  stan  zdrowia, miejsce  zamieszkania etc). Ważne  jest  

też  wskazanie  różnorodnych  potrzeb  i  uwarunkowań  dla  podejmowania  aktywności  i 

podnoszenia  jakości  życia  w  kontekście  niehomogeniczności    grupy  osób  starszych.  W 

programie wyraźnie zostały podkreślone  potrzeby osób starszych niepełnosprawnych, ale w 

niewielkim stopniu mowa jest o osobach sędziwych i samotnych.  Wśród obszarów programu 

w  sposób  szczególny  powinny  zostać  wskazane    także  działania  skierowane  do  starszych 

mężczyzn, którzy w znacznie mniejszym niż kobiety stopniu angażują się w życie społeczne po 

przejściu na  emeryturę, a także działania adresowane do osób starszych z terenów wiejskich, 

jako grupy szczególnie narażonej na wykluczenie. 

3) Kierunek,  aby  w  ramach  konkursu  grantowego  wspierać  edukację  i  szeroko  rozumianą 

aktywność osób starszych uważamy za słuszny.  Jednak kluczowe wydaje nam się dokładne 

zdefiniowanie  wymienionych  obszarów  i  wskazanie  najważniejszych  kierunków  działania,  

które  powinny  być  wdrażane  przy  ograniczonych  środkach,  jakie  dostępne  są  w  ramach 

programu.   W  obecnym  kształcie  programu  zarówno  priorytety  jak  i  kierunki  działań  są 

sformułowane nieprecyzyjnie: 

a. Priorytety  konkursu  grantowego  przenikają  się.   W  praktyce  bardzo  trudno  będzie 

wnioskodawcom  przypisać  swoje  działania  do  jednego  z  obszarów.  Np.  zajęcia 

sportowe  jak  i  zajęcia  przygotowujące  do  wolontariatu  można  obecnie  wpisać 

zarówno w  Priorytet  1  jak  i  Priorytet  2. Wiele  projektów  zgłaszanych  na  Konkurs 

może  dotykać  kilku  obszarów  priorytetowych,  dlatego w  naszej  ocenie  priorytety 

programu nie powinny mieć charakteru „rozłącznego” .  Projekt zgłaszany na Konkurs 

powinien wpisywać  się w minimum  jeden    ze wskazanych priorytetów,  ale  równie 

dobrze może obejmować  wszystkie działania z czterech priorytetów.   

b.  Kierunki działań  ( wymienione na str. 24), które mają pomóc określić  jakie projekty 

mogą  starać  się  o  dofinansowanie,  we  wszystkich  obszarach  priorytetowych 

przedstawione  zostały  bardzo  skrótowo  i  ogólnikowo  np.  „aktywność  fizyczna”, 

„zajęcia  w  obszarze  kultury”.  W  praktyce  uniemożliwia  to  stwierdzenie,  jakie 

działania mają być wspierane w ramach poszczególnych priorytetów. Można odnieść 

wrażenie  że  ze  środków  programu  mogą  być  realizowane  wszelkie  działania 

skierowane  do  seniorów  mieszczące  się  w  obszarach:  aktywność  społeczna, 

kulturalna,  sportowa,  edukacyjna  i  publiczna.    Przy  ograniczonych  środkach  na 

realizację  programu  i  tak  ogólnie  określonym  zakresie  działań  istnieje  ryzyko 

„zasypania”  MPiPS  wnioskami  o  dotacje  i  trudnością  w  wyborze  projektów  do 

dofinansowanie.   W programie nie  zostały wskazane  kryteria merytorycznej oceny 



projektów, co dodatkowo utrudnia stwierdzenie,  jakie działania  rząd chce wspierać 

poprzez ten program.   

4) W naszej ocenie do każdego z priorytetów programu równy dostęp powinni mieć  wszyscy 

beneficjenci wskazani w punkcie 1 i 2  w części nr 8 Programu.  Lektura dokumentu wskazuje 

na  uprzywilejowanie  Uniwersytetów  Trzeciego Wieku  we  wdrażaniu  priorytetu  „Edukacja 

Osób  Starszych”.   Możliwość  podejmowania  działań w  obszarze  edukacji  nie  powinna  być 

ograniczona  do    jednego  modelu  aktywności  jakim  jest  UTW.    Oprócz  UTW  działania 

edukacyjne podejmują inne organizacje pozarządowe, kluby seniora czy organizacje kościelne 

i nie mogą być dyskryminowane    z  tego  tylko powodu,  że nie  są UTW.   Program  rządowy 

powinien  wspierać  różnorodne  formy  edukacyjne,  realizowane  w  miastach  i  na  wsi, 

adresowane do osób o różnym poziomie wykształcenia. Wpieranie bardzo różnorodnej oferty 

edukacyjnej  skierowanej  do  osób  starszych  pozwoli  lepiej  odpowiedzieć  na    potrzeby 

seniorów i poszerzyć ich uczestnictwo w edukacji. 

5) W  programie  brak  uzasadnienia  podziału  dostępnych  środków  pomiędzy  poszczególne 

priorytety.  Brakuje  informacji,  dlaczego  w  roku  2012  priorytetowo  został  potraktowany 

obszar edukacji osób starszych.  

6) Proponujemy przeformułowanie priorytetów i kierunków działań: 

Priorytet 1 – Edukacja osób starszych, edukacja do i o starości 

Proponujemy  przeformułowanie  tego  priorytetu  tak,  aby  obejmował  także  działania 

edukacyjne  skierowane  do młodszego  pokolenia w  zakresie  tematyki    starości  i  procesów 

starzenia się społeczeństw.   Tego typu zajęcia, prowadzone w szkołach, przedszkolach przez 

osoby  starsze  kształtują  pozytywne  postawy  wobec  starości  i  sprzyjają  przełamywaniu 

stereotypów i nawiązywaniu współpracy międzypokoleniowej.  W obszarze edukacji zasadne 

wydaje nam się  także zawrzeć działania skierowane do osób zbliżających się do emerytury, 

które   warto  przygotować  do  aktywnej  starości  ,  zaplanowania  aktywności  na  emeryturze 

(np. kursy przygotowania do aktywnej starości/ emerytury). 

Wskazane w programie kierunki działań w obszarze edukacji osób starszych są ujęte bardzo 

szeroko  i  ogólnikowo    „zajęcia  z  zakresu  różnych  dziedzin”    i wydają  się  nie  przemyślane. 

Wspierając w ramach programu rządowego zajęcia edukacyjne dla osób starszych, konieczne 

wydaje nam się określenie, jakie umiejętności, jaką wiedzę mają uzyskać osoby starsze, jakie 

kompetencje  należy  rozwijać  – w  perspektywie  realizacji  celów  rządowego  programu  i   w 

odniesieniu do potrzeb/ deficytów osób starszych.   

Wśród kompetencji, które warto wspierać dostrzegamy m.in. 

‐ aktualizacja wiedzy i zdobywanie umiejętności  przydatnych do funkcjonowania we 

współczesnym świecie  ( w tym wspieranie kompetencji cyfrowych i językowych seniorów), 

‐ wspieranie postawy przedsiębiorczości i twórczości wśród osób starszych, 

‐ wspieranie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy w grupie, 

‐ rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji i współpracy międzypokoleniowej ( w tym 

wspieranie osób starszych w roli babci i dziadka), 



‐ kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

‐ zwiększanie świadomości posiadanych praw i wiedzy prawnej, 

‐  zwiększanie wiedzy na temat procesów gorszego traktowania ze względu na wiek i 

sposobów przeciwdziałania takim praktykom , 

‐  kształcenie  starszych liderów  i animatorów (osób zarządzajacych,  osób pracujących z 

seniorami i społecznością lokalną), 

‐  przygotowanie seniorów  i osób na przedpolu starości do szeroko rozumianej aktywności 

społecznej i publicznej (np. zajęcia przygotowujące do wolontariatu, mentoringu, inicjowania 

działań na rzecz lokalnej społeczności, rzecznictwa interesów osób starszych), 

‐ przygotowanie osób starszych do późnej starości  (mniejszej sprawności, częściowej 

zależności), 

‐ kształcenie osób starszych w zakresie usług, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy 

np. opiekun do dziecka, opiekun osoby starszej (w tym w obszarze  rozwoju usług , 

odpowiadających na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa), 

‐ poszerzanie dostępności oferty edukacyjnej (uruchamianie nowych UTW, uruchamianie 

nowatorskich form edukacyjnych dla osób starszych, docieranie do nowych odbiorców, 

szczególnie narażonych na wykluczenie, promocja oferty edukacyjnej wśród seniorów i  

pobudzanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie). 

Priorytet  2  ‐ Aktywność osób starszych (społeczna, kulturalna, publiczna, fizyczna) 

Proponujemy  zrezygnować  z  nazwy  „Aktywność  społeczna  osób  starszych”    na  rzecz 

„Aktywność  osób  starszych”,  gdyż  termin  „aktywność  społeczna”    jest  zbyt  wąski  w 

stosunku do prezentowanych kierunków działań.  

Wskazane kierunki działań dla  tego priorytetu:   „aktywność  fizyczna”  , „zajęcia w obszarze 

kultury”  są  zbyt  ogólne  i  szerokie  i  nie  pozwalają    stwierdzić  ,  jakie  działania  w  ramach 

programu będą wspierane. 

Wśród kierunków działań w tym obszarze proponujemy uwzględnić 

‐ angażowanie osób starszych w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej, 

‐  docieranie z ofertą aktywności społecznej, kulturalnej, fizycznej do nowych grup 

odbiorców, szczególnie do osób dotychczas nieaktywnych czy narażonych z różnych 

powodów na wykluczenie ( w tym szczególnie starszych mężczyzn, osób z terenów wiejskich, 

osób samotnych czy niesprawnych), 

‐ wspieranie działań rzeczniczych, budowania reprezentacji interesów osób starszych, 

‐ wspieranie edukacji obywatelskiej i uczestnictwa osób starszych w procesie konsultacji 

społecznych, podejmowania decyzji, szeroko rozumianym życiu publicznym, 

‐ rozwijanie  różnorodnych form współpracy międzypokoleniowej i wielopokoleniowej w 

lokalnych społecznościach nastawionych na wsparcie, budowanie więzi i wymianę wiedzy i 

doświadczeń, 

‐ wspieranie inicjatyw, w których osoby starsze nie są jedynie „odbiorcami oferty”, ale także 

jej współtwórcami, mają wpływ na kształt i realizację działań, 

‐ organizowanie i wspieranie platform, sieci współpracy oraz wymiany i dystrybucji 



doświadczeń, informacji pomiędzy różnymi podmiotami prowadzącymi działania 

aktywizujące osoby starsze i wspierające współpracę pokoleń; 

„Przeciwdziałanie e‐wykluczeniu” proponujemy usunąć, gdyż ten kierunek mieści się w 

Priorytecie 1 – Edukacja. Radzimy rozważyć czy wspieranie aktywności  turystycznej osób 

starszych ( w formie wycieczek, wyjazdów) przyczyni się do realizacji celów programu.  

Priorytet 3    ‐ „Partycypację społeczną” proponujemy włączyć   do Priorytetu nr 2  . Użyty w 

dokumencie  termin  „Partycypacja  Społeczna”  i    przypisane  do  niego  kierunki  działania w 

praktyce pokrywają się z Priorytetem 2 – Aktywność Społeczna.   

Priorytet 4 – Usługi społeczne dla osób starszych 

Wymieniony  wśród  kierunków  działań  Punkt  4  „rozszerzanie  dostępności  do  usług 

społecznych”, proponujemy wykreślić lub doprecyzować, gdyż jest on niejasny.  Proponujemy 

także  dodać    punkt  „wspieranie  aktywności  osób  starszych  poprzez  zapewnienie  usług  

transportowych, zwłaszcza na terenach wiejskich ”.   Ograniczona mobilność osób starszych 

jest  częstą przyczyną pozostawania w domu  i niepodejmowania aktywności.   Proponujemy 

także dodanie punktu:   „Tworzenie  lokalnych punktów  informacji o dostępnych usługach  i 

inicjatywach  skierowanych do osób  starszych  i  ich  rodzin/ opiekunów”.   Brak dostępu do 

informacji, nieznajomość form dostępnej pomocy czy form aktywności jest istotną barierą we 

wspieraniu aktywności  i podnoszeniu jakości życia osób starszych. 

Proponujemy wyodrębnienie nowego priorytetu w ramach programu: Priorytet  „Kampanie  

i  programy  promocyjno‐edukacycjne    kształtujące  pozytywne  postawy  wobec  starości  i 

procesów starzenia się społeczeństwa oraz promujące aktywność osób starszych i współpracę 

pokoleń. 

Uzasadnienie: 

Pozytywne  spojrzenie  na  proces  starzenia  się  społeczeństw  i  na  starość  jako  na  naturalny 

etap  życia  człowieka  ma  fundamentalne  znaczenie  dla  formułowania  strategii   działań 

odpowiadających  na  wyzwania  związane  ze  starzeniem  się  społeczeństw  .Kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec starości  i zachodzących zmian demograficznych  jest niezbędne 

dla budowania społecznego zrozumienia dla decyzji politycznych, które będą podejmowane 

w  odpowiedzi  na  wyzwania  starzejącego  się  społeczeństwa.    Promowanie  pozytywnego 

wizerunku osób starszych, popularyzowanie wiedzy na temat procesów starzenia się, potrzeb 

i  potencjału  seniorów,   jest  kluczowe  dla wspierania  kultury  dialogu między  pokoleniami, 

kształtowania  stosunków  społecznych  w  oparciu  o  zasadę  solidarności  pokoleń  w  wielu 

obszarach  życia. Niezwykle  istotne  jest kształtowania postaw aktywności, zaangażowania w 
życie  społeczne  poprzez  pokazywanie  przykładów  aktywności  osób  starszych  i współpracy 

pokoleń. 

7) Wymóg  partnerstwa  publiczno‐prywatnego  nie  powinien  być  kryterium  niezbędnym  do 

realizacji działań w ramach programu.  Proponujemy, aby taka współpraca była dodatkowo 

punktowana w  ocenie  projektu. Wprowadzenie  sztywnego wymogu  tworzenia  partnerstw 

może  wykluczyć  z  programu  część  podmiotów  ,  ale  może  też  prowadzić  do  sztucznego 

zawierania partnerstw tylko na potrzeby spełnienia kryteriów konkursowych. 



8) W  programie  brakuje  szczegółowych  informacji  na  temat  wdrożenia  komponentu  

konkursowego,  a  zwłaszcza  harmonogramu  wydatkowania    środków.  Jest  to  ważna 

informacja, która powinna zostać poddana społecznym konsultacjom. Mając na uwadze fakt, 

iż  pierwszy  konkurs  dotacyjny  planowany  jest  na  jesień  2012,  rekomendujemy,  aby 

wydatkowanie  środków  przyznanych w  2012  roku mogło  nastąpić  od  stycznia  2013  roku 

(realizacja 2‐3 miesięcznych projektów w końcówce roku nie  jest dobrą praktyką  i nie służy 

efektywnemu wydatkowaniu publicznych funduszy). 

9) W programie brakuje bliższych informacji na temat wdrożenia komponentu  systemowego, 

który choć opisany bardzo skrótowo, jest niezwykle istotnym elementem programu. Ważne 

wydaje  nam  się  podanie  formuły  pracy  nad  stworzeniem  strategicznych  podstaw  polityki 

senioralnej    (zwłaszcza planowanego  trybu włączenia w  ten proces ekspertów  i organizacji 

pozarządowych) oraz harmonogramu prac. 

10) Cześć diagnostyczną proponujemy poszerzyć o dane dotyczące partycypacji obywatelskiej  

osób starszych  i współpracy międzypokoleniowej. Oba  te obszary zostały uwzględnione w 

programie  i  uznane  za  ważne,  dlatego  też  w  lekturze  części  diagnostycznej  brakuje 

odniesienia do tych obszarów.  

11) Rekomendujemy zaplanowanie działań ewaluacyjnych i badawczych, które pozwolą zbadać 

skuteczność  rządowego  wsparcia  udzielonego  w  ramach  programu  i  pozwolą  zebrać 

doświadczenia  i  wypracowane  dobre  praktyki,  a  także  rozpoznać  trudności  i  bariery  w 

rozwijaniu takich działań.  Wspieranie aktywności osób starszych nie jest zadaniem prostym, 

cały  czas  brakuje  sprawdzonych metod  i modeli  działania,  dlatego  duży  nacisk  powinien 

zostać  położony  na  ewaluację  i  badania,  co  pozwoli  także  lepiej  zaplanować  Program  na 

kolejne lata.  

 

Mamy nadzieję, że powyższe komentarze okażą się dla Państwa przydatne do dalszej pracy nad 

programem. Deklarujemy chęć współpracy przy rozwijaniu programu, także w obszarze komponentu 

systemowego. 

Z wyrazami szacunku, 

Beata Tokarz‐Kamińska,  

członkini Zarządu, koordynatorka programu dotacyjnego „Seniorzy w akcji” 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

ul. Mokotowska 55, 00‐542 Warszawa 

tel . 22 396 55 16 (19) 

www.e.org.pl 

 

 

 

 



24. Damian Kalita 

 
Szanowne Panie, 
 
przesyłam uwagi do rządowego programu dot. seniorów. 
 
-- 
Pozdrawiam, 
 



 
Damian Kalita 
 
 
 

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych 
 
     -uwagi- 
 
Uwagi ogólne 
 

1. Program ASOS w 70% jest diagnozą społeczną sytuacji osób starszych. Brakuje rozwinięcia 
bardziej szczegółowego poszczególnych komponentów. Konieczne jest ich rozwinięcie, tak 
aby adresaci wiedzieli jak grantodawca rozumie dane pojęcie. 

2. W koncepcji programu brakuje działań promocyjnych, które upowszechniałyby pozytywny 
wizerunek starości. Większość problemów osób w podeszłym wieku wiąże się z brakiem 
ogólnospołecznej tolerancji. Dominującym przekonaniem jest powiedzenie, że „starość jest 
brzydka”. Należy pokazać, że życie na emeryturze może być pełne pasji i atrakcji. 

3. Wolontariat osób starszych nie jest jedyną metodą na aktywizację osób starszych. Konieczne 
jest mobilizowanie seniorów do inicjowania działań (prowadzenie przez nich zajęć czy 
warsztatów). 

4. Po przeczytaniu programu w żaden sposób nie widać jaka jest perspektywa długo czy nawet 
krótkofalowa polityki senioralnej. 

 
 
Uwagi szczegółowe:  

1. Na stronie nr 13 konieczne jest uzupełnienie definicji UTW o aspekt zaangażowania 
politycznego. Myśląc o partycypacji społecznej osób starszych należy wziąć pod uwagę 
również ich zaangażowanie w życie wspólnoty lokalnej poprzez udział w konsultacjach 
społecznych czy posiedzeniach rady gminy/dzielnicy. 

2. Na stronie 19 konieczne jest dodanie jako celu: promowanie aktywnego starzenia poprzez 
działania informacyjne na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym. 

3. W priorytecie pierwszym konieczne jest włączenie ścieżki partycypacji obywatelskiej jako 
jednej z form aktywności na UTW. Wdrażanie podstaw edukacji obywatelskiej w celu 
tworzenia grup seniorów-specjalistów. Tendencją europejską jest tworzenie teraz 
uniwersytetów otwartych dlatego ważne jest, aby i w Polsce wdrażać ten model edukacji 
seniorów. 

4. W priorytecie III konieczna jest wzmianka o Radach Senioralnych-promowanie ich 
tworzenia w gminach czy dzielnicach. 

5. W komponencie IV konieczne jest szkolenie seniorów w zakresie pomocy innym seniorom, 
aby tworzyć siatkę samopomocy. Ponadto zasadne jest upowszechnianie idei banku 
czasu,gdzie seniorzy pomagają osobom młodszym np. w pilnowaniu dzieci. 

6. Do programu powinien być załączony regulamin konkursu, który będzie ogłaszać MPiPS, 
tak aby opp mogły zapoznać się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa. Już na tym 
etapie powinien zostać upubliczniony. 

7. Konieczne jest znaczne uszczegółowienie poszczególnych priorytetów. Czytając 
dotychczasowe opisy, które są na dość wysokim poziomie ogólności, odnosi się wrażenie, 
że wszystkie cztery są bardzo podobne do siebie. 



25. Ośrodek Hospicjum Domowe, Ks. Andrzej Dziedziul 

 
Uwagi dotyczące programu:  
 
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 
 
Jak w większości programów nastawionych na aktywizację osób starszych i 
niepełnosprawnych nie uwzględnia się rzeczywistych potrzeb tych osób. Program jest 
nastawiony na osoby starsze, ale sprawne i już aktywne, inne są skazane na jeszcze większą 
marginalizację, jak to się modnie mówi. Nawet słuszne propozycje szkoleniowe wyliczone w 
priorytetach są skierowane do aktywnych seniorów.  
 
1, Słuszne są poniższe stwierdzenia w dokumencie, choć nic z nich nie wynika;   
 
Należy pamiętać o istnieniu szeregu uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na małe 
zainteresowanie osób starszych działalnością społeczną, w tym wolontariacką. Należą do 
nichm.in.: 
 
- pogarszanie się stanu zdrowia wraz z upływem lat; 
 
- sytuacja materialna skutkująca zmniejszeniem oczekiwań i potrzeb co do jakości życia; 
 
- poczucie osamotnienia i marginalizacji; 
 
- ogólna niechęć do aktywności społecznej związana z postawami we wcześniejszych fazach 
życia i doświadczeniami życiowymi; 
 
- duże zaangażowanie w życie rodzinne m.in. opieka nad wnukami; 
 
- słabo rozwinięty w Polsce wolontariat kompetencji tzn. sytuacja, w której odchodząca z 
rynku pracy osoba ma możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi 
pracownikami swojej branży; 
 
- niewystarczające kompetencje cyfrowe. 
 
Te uwarunkowania determinują działania wobec osób starszych oraz powinny stanowić 
główne kierunki interwencji, stanowiąc podstawę zagospodarowania potencjału osób 
starszych w społeczeństwie. 
 
2. w ramach Warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia 
przygotowaliśmy krótkie podsumowanie sytuacji osób chorych i starszych:  
 

Omówienie sytuacji osób chorych i starszych w Warszawie, priorytety i zadania: 
 
I. Sytuacja aktualna 
 
A) Ogólnopolska w dziedzinie usług medycznych: 
1. Coraz trudniejszy dostęp do tzw. usług medycznych. Więcej zgonów z 
powodu: opóźnionej diagnostyki, coraz dłuższych kolejek oczekujących; 
prywatyzacja i w rezultacie uprzywilejowanie w leczeniu osób zamożnych  



 
2. Bardzo utrudniony dostęp do leczenia, także ratującego życie 
 
3. Zapaść organizacyjna i moralna jako skutek bubli prawnych w dziedzinie tak 
zwanych usług medycznych 
 
4. Biurokratyzacja „usług medycznych” – skrócenie czasu dla chorego, 
 
5. Wskutek odbierania kompetencji lekarzom  p.o.z., pacjenci w sprawie 
diagnostyki i leczenia (także pilnego) muszą być  odsyłani do specjalistów, co 
powoduje dalsze opóźnienia i stanowi barierę nie do pokonania dla ciężko chorych. 
Osoby starsze i schorowane, a do tego samotne są przez to pozbawione możliwości 
leczenia  
 
6. Zniechęcenie lekarzy – restrykcyjne prawo uniemożliwiające korzystanie z 
wiedzy lekarskiej 
 
B) Inne uwarunkowania ogólnopolskie 
 
1. Galopujące ubożenie społeczeństwa – złe odżywianie i pogorszenie 
dostępności  leków – brak pieniędzy na ich wykupienie 
 
2. Należy więc w najbliższych latach upraszczać, a nie, jak przewidują różne 
programy, komplikować  procedury, aby można było ratować ludzi. Potrzebne są  
nowe noclegownie, ogrzewalnie i jadłodajnie, ale  nie dla marginesu społecznego, 
tylko dla tych, których mechanizmy rynkowe skazują na marginalizację  - czyli 
powolną śmierć 
 
C) Aspekt warszawski 
 
1. Szybkie tempo ubożenia ludzi w miarę wzrostu  kosztów utrzymania 
 
2. Postępująca izolacja biednych, starszych i cierpiących,  
 
3. Mniejsza solidarność międzyludzka niż w innych częściach Polski 
 
4. Rozpowszechnienie  komercyjnego stylu życia otoczenia,  pogłębienie 
przepaści między „ludźmi sukcesu” a  cierpiącymi, co podkopuje w nich poczucie 
sensu życia 
 
D)  Problemy samych organizacji pozarządowych 
 
1). Brak całościowej wizji  problemów i niepodejmowanie pracy nad ich 
rozwiązaniem 
 
2). Małe zainteresowania programami zdrowotnymi oraz wsparciem seniorów w 
Warszawie 
 
3). Brak czasu na dodatkową pracę 
 



4). Ograniczanie się w rzetelnej pracy we własnej  dziedzinie 
 
II. Główne zagrożenia: 
 
1. Zagrożenie zdrowia i życia związane z niedożywieniem 
 
2.  Zagrożenie zdrowia i życia związanych z utrudnionym dostępem  do leczenia, 
tym bardziej właściwego leczenia   
 
3. Zagrożenia zdrowia i życia z powodu biedy uniemożliwiającej np. wykupienie 
leków 
 
III. Priorytety 
 
1. Inicjatywy legislacyjne i praca nad właściwym wizerunkiem ochrony i 
promocji zdrowia. 
 
2. Znalezienie sposobów na poprawę dostępności  leczenia, szczególnie 
ratującego życie 
 
3. Znalezienie sposobów leczenia najbiedniejszych i samotnych 
 
4. Zwiększenie w najbliższych latach liczby darmowych miejsc żywienia 
biednych nie związanych ze środowiskami patologicznymi 
 
5. Szukanie sposobów zaopatrzenia najbiedniejszych w minimum leków  
 
IV. Co mogą organizacje pozarządowe 
 
1. Przykład ludzkiej opieki nad chorymi 
 
2. Poszerzenie skali szkoleń dla rodzin/opiekunów, potencjalnych wolontariuszy 
osób chorych, aby w wielu sytuacjach mogli lepiej sobie radzić 
 
3. Dalsza walka o ludzkie oblicze podmiotów leczniczych i sensownej pomocy 
seniorom  
 
4. Przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych dla Warszawy i innych 
propozycji legislacyjnych 

 
3. W  Naszym Ośrodku Hospicjum Domowym, Warszawa, Tykocińska 27/35 mając 
miesięcznie ok. 400 chorych i ok. 100 zgonów, w większości są to osoby starsze mamy więc 
bardzo dobre rozeznanie co do problemów ludzi starszych: 
 
A) ok. 20% osób starszych z powodu biedy ma problem z utrzymaniem się i z wykupieniem 
leków – to prowadzi do zniechęceń i depresji  
 
B) część osób starszych jest zniechęconych coraz większą obojętnością wobec nich ze strony 
nie tylko przedsiębiorstw leczniczych, ale coraz bardziej zbiurokratyzowanej administracji. 



Czyli częściowa marginalizacja seniorów spowodowana jest przez mechanizmy 
administracyjne. 
 
C) szczególnie w Warszawie seniorzy mający rodziny muszą w większości dalej czynnie 
wspierać rodziny z powodu biedy, więc ta grupa jest wyłączona z wszelkiej dodatkowej 
aktywizacji. Często łączy się to także z postępująca biedą ich dzieci i wnuków. 
 
D) problem zachęty do wolontariatu w Warszawie jest dość teoretyczny. W naszym 
hospicjum corocznie szkolimy kilkaset osób. W Warszawie wiele akcji dla wolontariatu to 
hasła i szukanie zarobku dla szkolących. Jeżeli są osoby mające zacięcie społecznikowskie za 
darmo mogą szkolić, także seniorów.   
 
4. Co słuszne w programie: że są w ogóle propozycje szkoleń dla seniorów i tych którzy chcą 
wspierać seniorów, ale zależy kto się tego podejmie. Jak pisałem jest to propozycja dla 
najsprawniejszych seniorów.    
 
5. Propozycje dotyczące aktywacji seniorów  
 
A) Przede wszystkich zadbanie o zabezpieczenie przynajmniej niektórych seniorów, aby 
mogli przeżyć, przygotowanie programów ratowania seniorów w obliczu postępującego 
zubożenia ludzi starszych, Aktywność zależy od minimum bezpieczeństwa socjalnego. 
Chodzi ciągle o normalne osoby, a nie o patologię.  
 
B)  organizowanie zarobkowej pracy dla seniorów w miarę sprawnych, a z niewielkimi 
środkami do życia  
 
C) Programy dowartościowanie seniorów opiekujących się wnukami, jakieś programy 
wsparcia dla aktywnych dziadków. 
 
D) szkolenia dla osób starszych pod kątem zaangażowania  w wolontariat 
 
E) szkolenia dla społecznych opiekunów osób starszych w parafiach i miejscowościach. 
Chodzi o perspektywę szybkiego ubożenia osób starszych. 
 
Ks. Andrzej Dziedziul – dyr. Ośrodka Hospicjum Domowego, 03-545 Warszawa, ul. 
Tykocińska 27/35; tel. 603-872-509  
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego do spraw Ochrony i Promocji Zdrowia w 
Warszawie 



26. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Małgorzata 

Stanowska 

 
w załączeniu przesyłamy uwagi do Programu, 
bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. 
 
pozdrawiam serdecznie 
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Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie 

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

20-040 Lublin, ul. I Armii WP 3/24; tel/fax: 81 537 28 65; 

www.utw.lublin.pl;  sekretariat.lutw@gmail.com 

 

Lublin, 22 lipca 2012r. 

 

Sz. Marzena Breza 

Przewodnicząca Zespołu ds. polityki  
na rzecz osób starszych 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

Dot. : uwag do projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 

Dziękujemy Państwu za przedłożony do konsultacji Rządowy Program na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.  

 

I.  ANALIZA ZAŁO ŻEŃ PROGRAMOWYCH  

 

 Po zapoznaniu się z projektem w/w Programu, pragniemy wyrazić wyrazy uznania 
i wdzięczności dla prac podjętych na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, identyfikacji 
ich problemów na bazie wnikliwej analizy zachodzących bardzo dynamicznie w naszym kraju 
procesów społecznych i demograficznych, a co za tym idzie podejmowanie działań w zakresie 
promocji aktywizacji społecznej i edukacji seniorów. Podzielamy stanowisko odnośnie 
promowania zasady partnerstwa publiczno-społecznego, a tym samym integracji różnych 
podmiotów zaangażowanych na rzecz wspierania osób starszych, gdyż tylko taki model 
działania będzie gwarancją jakości wsparcia i poszanowania potrzeb wzrastającej populacji 
osób starszych a jednocześnie wychodzi naprzeciw szerszym oczekiwaniom społecznym. 

 Cieszy nas, że już we wstępie zwrócono uwagę iż przygotowany projekt jest pierwszym 
etapem długofalowej polityki w tym zakresie. Mamy więc nadzieję, że wypracowane modele 
działań, zasady ich finansowania staną się trwałym elementem wsparcia ze strony rządu dla 
aktywności podejmowanych przez różnorodne podmioty społeczne, samorządowe na rzecz 
poprawy jakości życia osób starszych, przy zachowaniu formuły partycypacyjnej  z udziałem 
wszystkich interesaiurszy. 
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Zgodnie z przyjętymi Głównymi założenia Program, podzielamy pogląd o konieczności 
zwiększenia wymiaru zaangażowania społecznego osób starszych (...) w różnorodne formy 
edukacji oraz współpracy miedzypokolenowej.  

Za zasadne  uznajemy konieczność wprowadzenia takich zmian systemowych, które na stałe 
do polityki społecznej władz samorządowych wprowadzą dbałość o edukację, partycypację w 
życiu kulturalnym przedstawicieli starszego pokolenia społeczności lokalnych. Warunkiem 
niezbędnym takich działań jest wsparcie i współfinansowanie wielorakich przedsięwzięć w 
tym zakresie oraz przygotowywanie kadry, liderów pracy na rzecz seniorów. 

 Bardzo istotnym elementem kreowania tych działań jest przyjęcie założenia 
o niehomogeniczności grupy społecznej potocznie zwanej seniorami, a co za tym idzie 
dostosowywanie ofert do różnorodnych potrzeb tej grupy, a wiek nie może być jedynym 
kryterium podziału.  

 

UWAGI DO KOMPONENTÓW KONKURSOWYCH 

Uwagi wstępne: 

1. Fatalne terminy: Czas ogłoszenia Programu, konsultacji w okresie urlopowym i przerwie 
wakacyjnej UTW, utrudniający wyrażenie opinii, przygotowanie planów i wniosków (np. 
zebrania potrzebnych podpisów). Ogłoszenie konkursu na realizację projektów od listopada 
2012 – to w praktyce tylko 5 tygodni działalności edukacyjnej w ramach UTW, biorąc pod 
uwagę pierwszy tydzień listopada związany z Święta Zmarłych (wyjazdy osób starszych w 
różne miejsca i 2 tygodnie grudnia przeznaczone na przygotowania świąteczne). 

2. Program nie jest dobrą podstawą pisania wniosków – zbyt mało konkretnych wskazówek 
co i jak będzie oceniane. Niejasne jest też czy będzie można pisać wniosek łącznie na rok 
2012 i 2013, czy oddzielnie. Uważam, że czasochłonne opracowanie wniosku tylko na 5 
tygodni jest bez sensu, natomiast uwzględnienie roku akademickiego daje już możliwość 
realnego planu. 

3. Część wstępna uzasadniająca powstanie programu z jednej strony obszerna i podkreślająca 
fakty ogólnie znane jak starzenie się społeczeństwa i pogarszanie stanu zdrowia, z drugiej 
strony nie pogłębiająca wiedzy o innych uwarunkowaniach aktywności osób starszych w 
tym poziomu wykształcenia i sytuacji materialnej, miejsca zamieszkania, a także płci, która 
w widoczny sposób różnicuje aktywność. Brak danych świadczących o przygotowaniu 
kadr – animatorów na kierunkach takich jak praca socjalna, pedagogika, animacja 
kulturalna, psychologia, działalności placówek kulturalnych na rzecz aktywności osób 
starszych. 

4. Nie poddano analizie sytuacji zmian w okresie przedłużania czasu pracy – będzie to 
znaczna różnica dla kobiet, które obecnie rozpoczynają aktywność społeczną i edukacyjną 
w wieku 60 lat, służąc często pomocą rodzinie, rozwijając swoje zainteresowania, a w 
kolejnych latach będą zmuszone z tego rezygnować aż do momentu zakończenia pracy 
zawodowej. 
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5. Słaba orientacja co naprawdę osiągają UTW poprzez edukację, choć podkreślono 
zróżnicowane cele i formy działalności. Dyskusyjne jest także wskazanie liczby słuchaczy 
na 10.000 osób i mediana wieku w województwach o największej liczbie osób starszych 
jako wskaźnika potrzeb upoważniającego do pisania wniosków. Potrzeby są wszędzie duże, 
a brak wzorców edukacji w zakresie wspierania rodzin, samopomocy wymagają zachęty 
dla wszystkich województw. 

 

Uwagi do poszczególnych priorytetów: 

Priorytet I. Edukacja osób starszych.  

a. Wskazany kierunku: kształcenie opiekunów – budzi poważną wątpliwość. Osoby 
starsze mogą pełnić rolę asystentów opiekunów, w formie wsparcia doraźnego a nie 
systemowego. Określenie kształcenie opiekunów bliższe jest systemowemu 
rozwiązaniu, niż działalności organizacji pozarządowych, nie mówiąc o wolontariacie 
seniorów, obwarowanym wieloma ograniczeniami. 

b. Promocja oferty edukacyjnej wśród osób starszych – Jakiej oferty, czyjej oferty? Może 
lepiej odnieść się do potrzeby kształcenia przez całe życie, promocji edukacji 
permanentnej. W społeczeństwie informacyjnym edukacja staje się jednym z 
najważniejszych obszarów aktywności życiowej. Wynika to m.in. z tempa rozwoju 
technologicznego i postępujących za tym zmian na rynku pracy. Wobec przemian w 
życiu gospodarczym i społecznym olbrzymie znaczenie zyskują inicjatywy o 
charakterze edukacyjnym, które pozwalają osobom i instytucjom lepiej przygotować się 
do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, czy wręcz pozwalają na dłużej zachować 
sprawność i samodzielność życiową. 

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i miedzy pokoleniową. 

a. Bez odpowiednich szkoleń, literatury, wymiany doświadczeń nie znajdzie się ludzi 
doceniających ten rodzaj aktywności społecznej. Krótkie okresy wspierania 
finansowego różnych zadań nie pomogą w budowaniu systemu wsparcia osób starszych 
by włączyli się aktywnie w ich realizację. Przygotowanie kadr – zachęcenie osób 
młodych, dorosłych do podejmowania współpracy z osobami starszymi uważam za 
priorytet 0 nie uwzględniony w przedstawionym Projekcie. 

 

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych. 

a. Pojawiające się w opisie priorytetów cele powtarzają się np. o włączaniu z życie 
społeczności lokalnych (II i III) co jest dość szerokim pojęciem. Brak podkreślenia 
znaczenia wspierania aktywności na rzecz rodziny, pomocy w wychowaniu wnuków co 
jest realnym i coraz trudniejszym zadaniem dla osób starszych. 

 

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne). 
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b. W priorytecie IV pojawia się zadanie szkolenia wolontariuszy do opieki. Kto będzie 
przygotowywał wolontariuszy i dlaczego mają pomagać bezpłatnie? Czarny rynek 
pomocy rozwija się bez żadnych szkoleń. Może warto pomyśleć o profesjonalnych 
usługach włączając w nie osoby starsze sprawne i chętne do kontaktu z chorym, mniej 
sprawnym człowiekiem. 

c. Wolontariusze mogą towarzyszyć np. pracownikom socjalnym w odwiedzaniu osób 
samotnych, rozmowie, czytaniu książki, spacerach. Wymaga to jednak przygotowania 
pracowników socjalnych do takiej współpracy. 

 

BENEFICJENCI PROGRAMU 

1. Dyskusyjne wydaje się stawianie warunków organizacjom pozarządowym współpracy 
z organizacjami samorządowymi. To może być zachętą, propozycją docenienia takiej 
współpracy, ale to organizacje samorządowe powinny mieć obowiązek działania i 
współdziałania z innymi na rzecz aktywności osób starszych. Także niejasny jest 
warunek współpracy z UTW – brzmi zbyt kategorycznie, choć następne zdania go 
łagodzą może sprawiać wrażenie jakoby tylko współpraca z UTW będzie brana pod 
uwagę. 

 

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU I ICH ZADANIA 

 

Należy rozważyć możliwość rozbudowania działań po stronie MPiPS o szkolenie 
potencjalnych beneficjentów z zakresu składania wniosków lub organizację otwartych 
konsultacji. Z doświadczenia wiemy, że wymogi formalne konkursów grantowych często 
wymagają komentarza lub po prostu przeszkolenia późniejszych grantobiorców. Postulujemy 
więc poszerzenie zakresu zadań o punkt: 

- szkolenie z zakresu pisania wniosków. 

 

 dr Zofia Zaorska     mgr Małgorzata Stanowska 

 sekretarz TWWP O/ Lublin   kierownik  
       Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 
Dr Zofia Zaorska, gerontolog, em. pracownik UMCS, wykładowca i autor programu gerontologii na kierunku 
praca socjalna. Wieloletni kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, autorka warsztatów i  książki 
metodycznej Dodać życia do lat –materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób 
starszych i grup wielopokoleniowych. wyd.III, wydawnictwo Klanza, Lublin 2012, koordynator projektu Szkoła 
Superbabci i Superdziadka, autor koncepcji Szkoły opublikowanej na stronie superbabcia.org.pl, założycielka i 
prezes honorowy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLanza. 
 
mgr Małgorzata Stanowska, historyk, pedagog, kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Współredaktor publikacji „Starzenie się z godnością”, Lublin 2012. Specjalista ds. edukacji osób starszych. 
Koordynator programow międzynarodowych w programie Grundtvig. Przewodniczaca Społecznej Rady Seniorow  
Miasta Lublin. 



27. Anna Gatkowska 

Sugestie do wersji Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012 – 2013  
 
 Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012 – 
2013 ma bardzo ważne znaczenie dla  podkreślenia ważności tej grupy społecznej w 
państwie, która przez bardzo długi okres pozostawała na marginesie życia społecznego. 
Opracowany dokument w takiej postaci przyczyni się w sposób znaczący do poprawy jakości 
i poziomu życia osób starszych i ich godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.  
 Moja sugestia oparta jest na znajomości sytuacji samorządów gminnych, które są  
zadłużone i  pewne zadania realizują, ale z ciągłym brakiem stosownych funduszy. W 
programie nie odnajduję zapisów wprost dotyczących osób korzystających z pomocy w  
dziennych domach pomocy społecznej i domach pomocy społecznej wszystkich typów. 
Placówki te na swą działalność otrzymują niskie dotacje  ograniczające się do niezbędnego 
minimum. Uwzględnienie ich                         w programie pozwoliłaby na  doposażenie tych 
placówek  w sprzęt odpowiadający aktualnym standardom i uatrakcyjnienie programów 
kulturalno – rekreacyjnych przyczyniając się jednocześnie do ubogacenia działalności i 
aktywizowania osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych. Ponadto każde działania 
wynikające z programu i potrzeb takich jednostek już przyczyni się do myślenia 
konstruktywnego i podniesienia standardu tych placówek 



28. Towarzystwo Polsko-Niemieckie, Jerzy Jedliński 

 

Szanowna Pani, 

w załączeniu pozwalam sobie przesłać materiał stanowiący odpowiedź na Państwa prośbę o 

konsultację Rządowego Programu  dotyczącego wspierania aktywności osób starszych. 

 

Łączę wyrazy szacunku 

 

 



 

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków 
NIP : 6762272510 REGON : 356862243 

Konto nr : 31 1910 1048 1913 0354 1121 0001  
(Deutsche Bank PBC SA, Oddział Kraków ul.Sarego 2, 

31-047 Kraków) 

 
Kraków, 23.07.2012 

 
 
    Szanowna Pani 
    dr Marzena Breza 

Przewodnicząca Zespołu ds. aktywizacji osób starszych 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

 
 

dot.: „Konsultacje społeczne Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych” 

      
Szanowna Pani Przewodnicząca, 
jako organizacja realizująca od 2007 roku wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie 
program „Szkoła @ktywnego Seniora” pozwalamy sobie skorzystać z zaproszenia do konsultacji 
przedmiotowego Rządowego Programu i przedstawić krótko następujące uwagi (odnosimy się do 
wersji z dnia 4 lipca br): 

1. za bardzo potrzebną i cenną uznajemy podjętą przez Ministerstwo inicjatywę opracowania 
kompleksowego Programu w tym ważnym dla krajowej polityki społecznej obszarze; 

2. zdajemy sobie sprawę, że Program został przygotowany w oparciu o wstępne konsultacje, w 
których pośrednio braliśmy udział; 

3. zgłaszamy zatem tylko trzy uwagi, o zasadniczym jednak, jak się wydaje, znaczeniu: 
(1) celowe jest uzupełnienie beneficjentów Priorytetu I o organizacje, które nie są UTW, ale mają 
ugruntowane doświadczenie w edukacji i aktywizacji osób starszych. Takich organizacji jest naprawdę 
niewiele, kilka z nich ma spore doświadczenie, duży krąg odbiorców i szkoda byłoby je tracić (chodzi 
o efektywność osiągania celów). Dlatego, proponujemy rozszerzenie kręgu beneficjentów Priorytetu I 
o "inne organizacje pozarządowe, posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów 
edukacyjnych dla seniorów przez minimum ostatnie 3 lata". Sądzimy, że podobny wymóg (min. 3 lata) 
powinien dotyczyć także UTW (podkreślamy – dla Priorytetu I); 
 
(2) proponujemy wycofanie zapisu ze strony 27 (Rozdział 8 „Beneficjenci Programu), brzmiącego 
następująco: 
„Warunkiem uczestnictwa w Programie (w ramach Priorytetu I.) jednostek organizacyjnych 
działających w formule UTW w strukturze uczelni publicznej bądź niepublicznej lub jednostce 
samorządu terytorialnego (w tym jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego) jest realizacja 
projektu we współpracy z podmiotami wymienionymi w punktach 1 i 2. Podstawą tej współpracy jest 
umowa o partnerstwo z podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który zgodnie ze statutem realizuje zadania w sferze 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ww. ustawy.26”.  
 



 

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków 
NIP : 6762272510 REGON : 356862243 

Konto nr : 31 1910 1048 1913 0354 1121 0001  
(Deutsche Bank PBC SA, Oddział Kraków ul.Sarego 2, 

31-047 Kraków) 

Uważamy, że zapis ten niepotrzebnie i niesłusznie nakłada dodatkowe ograniczenia na potencjalnie 
starających się o dofinansowanie organizacji, nie wynikające z przedmiotowego profilu ich 
działalności i dotychczasowych osiągnięć, lecz mające charakter formalny, który można sprowadzić 
do wymogu podpisania odpowiedniej umowy. Współpraca ze środowiskiem akademickim lub 
samorządem często ma miejsce, ale niekoniecznie ma wymiar formalny i nie ma potrzeby takiej 
klauzuli wprowadzać. To samo dotyczy współpracy z jednostkami samorządowymi i ich jednostkami 
organizacyjnymi.  
W odniesieniu do drugiej kategorii jednostek (samorządowych), mamy wrażenie, że zapis ten może 
mieć nawet negatywny wpływ na zasięg Programu, bowiem wyeliminuje obszary, gdzie samorząd jest 
pasywny, a organizacje aktywne. 
Dodam, że nie występujemy tu we własnym interesie, bo TPNK ma umowę z jednostką administracji 
publicznej (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, z którą wspólnie realizujemy Program 
„S@S”, jest instytucją kultury, której organem założycielskim jest samorząd województwa), ale 
jesteśmy przekonani, że nie ma powodu, by taki wymóg wprowadzać, gdyż nie ma on istotnego 
wpływu na jakość działań, podlegających przecież każdorazowo w procedurze konkursowej 
odpowiedniej weryfikacji i ocenie; 
 
(3) za proponowanymi w pkt. (1) i (2) zmianami powinny iść odpowiednie modyfikacje innych 
zapisów w Programie oraz stosowne zapisy w przyszłych dokumentach konkursowych, w których -po 
spełnieniu zmienionych wymogów formalnych- ocenie merytorycznej (punktacji) powinny podlegać 
wyłącznie elementy związane z jakością projektu i zdolnością organizacji do jego wykonania (np. 
doświadczenie), a nie rodzaj aplikującej organizacji i jej relacje formalne z samorządem. Jest to 
równoznaczne z postulatem, by podczas oceny nie wyróżniać dodatkową punktacją podmiotowo 
żadnego typu organizacji oraz organizacji mających współpracę z samorządem terytorialnym lub jego 
jednostkami. 
 
Przedstawiając powyższe propozycje, chcemy podkreślić, iż punktem wyjścia dla nich było spojrzenie 
na Program pod kątem zapewnienie mu jak największej efektywności, co –w naszym przekonaniu- 
stało u podstaw jego przygotowania i poddania konsultacji. Sądzimy, że te propozycje poprawią 
skuteczność Programu. Opieramy się na naszych doświadczeniach – od 2007 roku realizujemy 
aktualnie piąty i szósty międzynarodowe projekty (cztery zrealizowane zostały w różny sposób 
wyróżnione) i kolejny krajowy, co –jak mniemam- stawia nas w gronie organizacji mających 
doświadczenie na polu aktywizacji seniorów. Dzięki współpracy międzynarodowej poznaliśmy też 
modele prowadzenia polityki społecznej wobec tej grupy w innych krajach. W kraju współpracujemy 
owocnie z różnymi jednostkami organizacjami, w tym z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, co bardzo 
sobie cenimy. 
 
Z poważaniem 
 

 
Jerzy Jedliński – Prezes Towarzystwa 



29. Pracownia Bada ń i Innowacji Społecznych Stocznia, Zofia Komorowska  

 
Szanowna Pani, 
w imieniu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia chciałabym poinformować, że 
nasze uwagi do projektu "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013" umieściliśmy przed chwilą w serwisie mamzdanie 
(https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/23792). 
 
Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w konsultacjach i z ciekawością czekamy na 
Państwa odpowiedzi. 
 
serdecznie pozdrawiam w imieniu Stoczni 
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UWAGI	   PRACOWNI	   BADAŃ	   I	   INNOWACJI	   SPOŁECZNYCH	   STOCZNIA	   DO	   PROJEKTU	  
“RZĄDOWEGO	   PROGRAMU	   NA	   RZECZ	   AKTYWNOŚCI	   SPOŁECZNEJ	   OSÓB	   STARSZYCH	   NA	  
LATA	  2012–2013”	  

	  

Pracownia	   Badań	   i	   Innowacji	   Społecznych	   Stocznia	   z	   dużym	   zainteresowaniem	   przyjęła	  
upublicznienie	   projektu	   “Rządowego	   Programu	   na	   rzecz	   Aktywności	   Społecznej	   Osób	  
Starszych	   na	   lata	   2012–2013”	   i	   poddanie	   go	   szerokim	   konsultacjom	   społecznym.	   Sam	   fakt	  
przygotowania	   rządowego	   dokumentu	   zasługuje	   na	   słowa	   uznania	   -‐	   tym	   bardziej,	   że	   tego	  
rodzaju	  planowanie	  polityk	  publicznych	  nie	  jest	  praktyką	  zbyt	  częstą.	  	  

Doceniając	   w	   pełni	   działania	   Ministerstwa	   Pracy	   i	   Polityki	   Społecznej	   i	   towarzyszące	   im	  
ograniczenia,	  przedstawiamy	  poniżej	  nasze	  uwagi	  i	  komentarze.	  Mamy	  pełną	  świadomość,	  że	  
nie	   wszystkie	   one	   mogą	   zostać	   w	   pełni	   wykorzystane	   ze	   względu	   na	   tempo	   pracy	   nad	  
wspomnianym	  dokumentem.	  	  

Niemniej	  wydaje	  nam	  się,	  że	  warto	  zwrócić	  uwagę	  także	  na	  kwestie	  natury	  bardziej	  ogólnej,	  
wskazując	  na	  potrzebę	  szeroko	  rozumianej	  polityki	  państwa	  wobec	  osób	  starszych.	  	  

	  

Uwagi	  o	  charakterze	  generalnym	  

1. Tegoroczna	   debata	   wokół	   reformy	   emerytalnej	   ujawniła	   deficyt	   szerszego	   myślenia	   o	  
potrzebach	   osób	   starszych,	   w	   tym	   poprawy	   jakości	   ich	   życia	   pod	   bardzo	   różnymi	  
względami	   i	   lepszego	  wykorzystania	   ich	  doświadczenia	   i	  wiedzy,	  ale	  po	  zapoznaniu	  się	  z	  
“Rządowym	   Programem	   na	   rzecz	   Aktywności	   Społecznej	   Osób	   Starszych	   na	   lata	   2012–
2013”	  odnosimy	  wrażenie,	   że	  dotyczy	  on	   jedynie	   fragmentu	   tego	   rodzaju	  horyzontalnej	  
polityki	  publicznej	  -‐	  istotnego,	  ale	  jednego	  z	  wielu.	  I	  to	  bardzo	  ograniczonego	  w	  czasie.	  Z	  
tych	  właśnie	  względów,	  w	  naszym	  przekonaniu,	  dokument	  w	  wersji	  przedstawionej	  do	  
konsultacji	   przypomina	   bardziej	   założenia	   do	   półtorarocznego	   programu	   grantowego,	  
niż	  dokument	  o	  charakterze	  strategicznym.	  

Problem	  polega	  na	  tym,	  że	  do	  tej	  pory	  nie	  powstał	  żaden	  tego	  rodzaju	  dokument,	  który	  
opisywałby	   wyzwania	   związane	   polityką	   senioralną	   -‐	   uwzględniając	   zarówno	   kwestie	  
związane	   z	   aktywnością	   zawodową	   i	   rynkiem	  pracy,	   polityką	   zdrowotną,	   aktywnością	  
społeczną,	  w	  tym	  wolontariatem	  czy	  partycypacją	  obywatelską,	  usługami	  opiekuńczymi,	  
uczestnictwem	   w	   kulturze,	   mobilnością	   i	   transportem,	   edukacją	   czy	   jakością	   życia	   w	  
okresie	   niedołężności.	   Pozostaje	   mieć	   nadzieję,	   że	   przygotowany	   projekt	   “Rządowego	  
Programu”	   nie	   jest	   ostatnim	   słowem	   rządu	   w	   tej	   dziedzinie	   i	   w	   niedalekiej	   przyszłości	  
powstanie	   dokument	   o	   charakterze	  w	   pełni	   strategicznym	   i	   horyzontalnym	   -‐	   być	  może	  
będzie	   to	   fragment	   jednej	   ze	   strategii	  horyzontalnych	   towarzyszących	  Średniookresowej	  
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Strategii	   Rozwoju	   Kraju,	   a	   być	   może	   inny,	   osobny,	   dokument	   wzorowany	   na	   raporcie	  
Młodzież	  2011.	  	  

	  

2. We	  wstępie	  do	  “Rządowego	  Programu”	  (str.	  3)	  pojawia	  się	  stwierdzenie,	  że	  inspiracją	  do	  
jego	   powstania	   była	   “obywatelska,	   publiczna	   identyfikacja	   problemów	   osób	   starszych,	  
wynikająca	   z	   pogłębionej	   analizy	   i	   debaty	   dotyczącej	   procesów	   społecznych	   i	  
demograficznych	   zachodzących	   w	   naszym	   kraju,	   na	   tle	   długofalowych	   wyzwań	  
rozwojowych.”	   Niestety,	   w	   naszym	   przekonaniu,	   tego	   rodzaju	   obywatelska	   debata	   nie	  
miała	   miejsca	   i	   nadal	   nie	   ma,	   co,	   jak	   sądzimy,	   jest	   jednym	   z	   głównym	   problemów.	  W	  
samym	  dokumencie	  zdanie	  to	  nie	  jest	  w	  żaden	  sposób	  rozwinięte,	  więc	  trudno	  zrozumieć,	  
co	  jego	  autorzy	  przyjmują	  za	  taką	  publiczną	  identyfikację.	  	  

Niemniej	  warto	  w	  tym	  miejscu	  zaznaczyć,	  że	  międzyśrodowiskowa	  i	  szeroka	  debata	  jest	  
zdecydowanie	   potrzebna	   i	   powinna	   ona	   poprzedzić	   powstanie	   dokumentu	  
horyzontalnego,	   o	   którym	   piszemy	   wyżej.	   Co	   więcej,	   w	   naszym	   przekonaniu,	   warto	  
rozważyć	  wykorzystanie	  części	  środków,	  o	  których	  mowa	  w	  “Rządowym	  programie”	  na	  
mądre	   i	   efektywne	   przeprowadzenie	   takiej	   pogłębionej	   i	   szerokiej	   debaty.	   Trzeba	   ją	  
zaplanować	  i	  zorganizować	  wspólnie	  ze	  środowiskiem	  seniorów	  i	  organizacji	  działających	  
na	  ich	  rzecz.	  

	  

3. Jednym	   z	   podstawowych	   problemów,	   na	   który	   także	   “Rządowy	   Program”	   nie	   znajduje	  
dobrego	  rozwiązania,	  jest	  fakt,	  że	  podobnie	  jak	  polityka	  wobec	  osób	  młodych,	  rodziny,	  tak	  
samo	   kompleksowa	   polityka	   wobec	   osób	   starszych	   musi	   wykraczać	   poza	   obszar	  
zainteresowania	   poszczególnych	   resortów	   “branżowych”.	   Jej	   elementy	   (także	   te	  
dotyczące	  wyłącznie	  aktywności	  społecznej)	  odnajdujemy	  chociażby	  w	  edukacji,	  kulturze,	  
ochronie	  zdrowia,	  polityce	  społecznej,	  a	  także	  sporcie	  i	  turystyce.	  

	  

4. W	  “Rządowym	  Programie”	  i	  opisywanych	  w	  nim	  celach	  działań	  osoby	  starsze	  traktowane	  
są	   jako	   jedna	   grupa,	   tymczasem	   trzeba	   mieć	   na	   uwadze,	   że	   mówimy	   tu	   o	   osobach	  
bardzo	  zróżnicowanych	  wiekowo.	  Inne	  potrzeby	  i	  możliwości	  mają	  osoby	  w	  wieku	  55-‐65	  
lat,	   inne	   ci,	   którzy	   właśnie	   opuszczają	   rynek	   pracy,	   a	   jeszcze	   inne	   osoby	   w	   bardziej	  
zaawansowanym	  wieku	  -‐	  powyżej	  85	  roku	  życia.	  Tego	  rodzaju	  rozróżnienia	  nie	  znajdujemy	  
w	  przedstawionym	  do	  konsultacji	  dokumencie,	  także	  w	  opisie	  projektowanych	  działań.	  

	  

5. W	   naszym	   przekonaniu	   daleko	   niewystarczające	   jest	   sprowadzenie	   poprawy	   jakości	  
życia	  osób	  starszych	  do	  ich	  zaangażowania	  w	  działania	  o	  charakterze	  społecznym,	  w	  tym	  
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wolontariat.	   Tymczasem,	   czytając	   “Rządowy	   Program”	   odnosimy	   wrażenie,	   że	   takie	  
przyjęto	   w	   nim	   założenie.	   Trzeba	   jednak	   pamiętać,	   że	   dla	   bardzo	   wielu	   osób	   starszych	  
prawdziwa	  jakość	  ich	  życia	  zależy	  od	  bardzo	  wielu,	  czasem	  wręcz	  bardziej	  podstawowych	  
czynników	   -‐	   jakości	   usług	   opiekuńczych,	   wsparcia	   w	   związku	   z	   ich	   sytuacją	   materialną,	  
niemożności	  przemieszczania	  się.	  Na	   te	  kwestie	  “Rządowy	  Program”	  niestety	  w	  obecnej	  
wersji	  nie	  odpowiada.	  	  

Tak	   wyraźny	   nacisk	   na	   bezpośrednie	   działania	   na	   rzecz	   wzmacniania	   aktywności	  
społecznej	   nie	   jest	   według	   nas	   zasadny	   nawet	   na	   gruncie	   założenia,	   że	   to	   właśnie	  
zaangażowanie	   społeczne	   jest	  przedmiotem	  proponowanego	  programu.	   Skłonność	  osób	  
starszych	  do	  włączania	  się	  w	  aktywność	  społeczną	  i	  zawodową	  nie	  jest	  -‐	  jak	  dowodzą	  tego	  
liczne	   badania,	   ale	   także	   zdrowy	   rozsądek	   -‐	   wyłącznie	   (zapewne	   nawet	   nie	   głównie)	  
kwestią	  braku	  odpowiedniej	  oferty,	  ale	  uwarunkowań,	  które	  decydują	  o	  tym,	  że	  tej	  oferty	  
brakuje.	   Wśród	   tych	   uwarunkowań,	   na	   szczególne	   wyróżnienie	   zasługują	   kwestie	  
związane	   z	   sytuacją	   zdrowotną	   i	   materialną	   osób	   starszych.	   Aktywność	   tej	   grupy	  
skutecznie	   ogranicza	   także	   brak	   odpowiednich	   usług	   opiekuńczych.	   Ten	   ostatni	   deficyt	  
można	  zresztą	  rozumieć	  wąsko	  albo	  szeroko.	  W	  tym	  pierwszym	  przypadku	  odnosi	  się	  do	  
braku	   lub	   ograniczonej	   dostępności	   usług	   skierowanych	   do	   osób	   starszych,	   w	   drugim	   -‐	  
również	  do	  deficytu	  usług	  dla	  innych	  grup,	  który	  jest	  przez	  osoby	  starsze	  kompensowany	  
(np.	  usługi	  związane	  z	  opieką	  nad	  dziećmi).	  Nawet	  pomijając	  ten	  szerszy	  kontekst	  trudno	  
nie	   odnieść	   wrażenia,	   że	   w	   rządowej	   propozycji	   Programu	   zdecydowanie	   brakuje	  
równowagi	   między	   działaniami	   nastawionymi	   bezpośrednio	   na	   zwiększanie	   oferty	  
edukacyjnej	   i	   wolontariackiej	   dla	   osób	   starszych	   a	   tymi	   służącymi	   zwiększaniu	   ich	  
możliwości	   do	   korzystania	   z	   takiej	   oferty.	   Choć	   kwestie	   zdrowotne,	   materialne,	  
komunikacyjne,	   dotyczące	   usług	   opiekuńczych	   są	   obecne	   w	   diagnostycznej	   części	  
dokumentu,	   w	   niewielkim	   stopniu	   przekładają	   się	   na	   priorytety	   i	   działania	   programu	  
(częściowo	  obecne	  są	  w	  priorytecie	  IV).	  

Warto	  także	  zaznaczyć,	  że	  działaczem	  społecznym	  nie	  zostaje	  się	  nagle.	  Trudno	  oczekiwać	  
od	  osób	  starszych,	  że	  radykalnie	  zmienią	  swoje	  zachowanie	  po	  przejściu	  na	  emeryturę	  lub	  
po	  przekroczeniu	  50	  roku	  życia.	  Niska	  aktywność	  społeczna	  (rozumiana	  jako	  wolontariat)	  
wynika	  w	  znacznej	  mierze	  z	  wcześniejszych	  doświadczeń.	  Nie	  powinno	  dziwić,	  że	  w	  grupie	  
emerytów,	   których	   większość	   życia	   przypadła	   na	   okres	   PRL,	   a	   więc	   na	   okres	   braku	  
niezależnych	   stowarzyszeń	   i	   działalności	   pozarządowej,	   nie	   ma	   nawyku	   i	   potrzeby	  
działania	   społecznego.	   Warto	   ten	   kontekst	   uwzględnić	   projektując	   działania	   mające	   na	  
celu	   zachęcenie	   seniorów	   do	   działania	   na	   rzecz	   innych.	   Prawidłowe	   zidentyfikowanie	  
barier	  pomoże	  w	  lepszym	  zaplanowaniu	  działań.	  
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6. Na	  marginesie	  powyższych	  uwag	  warto	  zauważyć	  pewne	  niespójności	  w	  przedstawianej	  
w	   dokumencie	   diagnozie	   poziomu	   aktywności	   społecznej	   seniorów.	   Dostępne	   i	  
przywoływane	   w	   dokumencie	   wyniki	   sondaży	   społecznych	   opisujących	   różne	   formy	   tej	  
aktywności	  wskazują,	  że	  aktywność	  ta	  jest	  relatywnie	  niska	  (w	  porównaniu	  do	  innych	  grup	  
wiekowych,	   zwłaszcza	   osób	   młodych).	   Tymczasem	   wyniki	   badań	   budżetów	   czasu,	  
prowadzonych	   przez	   GUS,	   sugerują	   wręcz	   odwrotną	   tendencję.	   Różnice	   te	   mogą	   mieć	  
wiele	  źródeł,	  a	  pomijanie	  ich	  w	  diagnozie	  prowadzi	  do	  wrażenia	  wewnętrznej	  sprzeczności	  
jego	   argumentacji.	   Nie	   wchodząc	   tu	   w	   szczegółową	   dyskusję	   na	   temat	   przyczyn	  
rozbieżności	   w	   wynikach	   przywoływanych	   badań,	   z	   punktu	   widzenia	   programu	   warto	  
podkreślić	   te	   z	   nich,	   które	   wiążą	   się	   z	   definicją	   “aktywności	   społecznej”.	   Jest	   jasne,	   że	  
osoby	  starsze	  nie	  tyle	  nie	  angażują	  się	  w	  wolontariat	  i	  dobrowolną	  aktywność	  społeczną,	  
ile	  angażują	  się	  w	  specyficzne	  formy	  takiej	  aktywności.	  Jest	  to	  o	  tyle	  istotne,	  że	  oznacza,	  iż	  
instytucje,	  w	  których	  dziś	  kanalizuje	  się	  energia	  takich	  osób	  (przede	  wszystkim	  struktury	  
organizacyjne	   Kościoła	   Katolickiego)	   mogą	   i	   powinny	   być	   poważnym	   partnerem	   w	  
działaniach	   rządu	   na	   rzecz	   seniorów.	   Argument	   ten	   wiąże	   się	   z	   szerszym	   problemem	  
szczególnej	  pozycji,	  jaką	  w	  propozycji	  programu	  zajmują	  UTW	  (por.	  kolejny	  punkt).	  	  

	  

7. Nie	   jest	   zrozumiałe	   dlaczego	  w	   “Rządowym	   Programie”	   aż	   tak	   uprzywilejowana	   jest	  
pozycja	  Uniwersytetów	  Trzeciego	  Wieku.	  Absolutnie	  nie	  jest	  naszą	  intencją	  podważanie	  
ich	   znaczenia,	   bo	   niewątpliwie	   mają	   ogromne	   doświadczenie	   w	   aktywizacji	   osób	  
starszych.	  Trzeba	  jednak	  pamiętać,	  że	  z	  ich	  działań	  korzysta	  ograniczona	  liczba	  seniorów,	  
głównie	  z	  większych	  miast.	  W	  samym	  “Rządowym	  Programie”	  przywoływane	  są	  dane,	  że	  
docierają	   one	   do	   17	   osób	   na	   10	   tys.	   mieszkańców.	   Trzeba	   także	   pamiętać	   o	   tym,	   że	   z	  
oferty	  Uniwersytetów	  Trzeciego	  Wieku	  korzystają	  osoby	  lepiej	  wykształcone,	  z	  większych	  
miast	  i	  już	  bardziej	  aktywne.	  

Jesteśmy	  przekonani,	  że	  w	  tego	  rodzaju	  dokumencie,	  który	  ma	  mieć	  przełożenie	  także	  na	  
wydatkowanie	   środków	   publicznych,	   warto	   docenić	   także	   inne	   formy	   aktywizacji	  
społecznej	   osób	   starszych	   i	   umożliwić	   równy	   dostęp	   do	   nich	   także	   innego	   rodzaju	  
instytucji.	  Obawiamy	   się	   również,	   że	   skierowanie	   funduszy	  głównie	  do	   środowiska	  UTW	  
może	   spowodować	   niepotrzebne	   konflikty	   wśród	   organizacji	   zajmujących	   się	   osobami	  
starszymi	  i	  utrudnić	  współpracę.	  	  

	  

8. W	   “Rządowym	   Programie”	   warto	   zwrócić	   większą	   uwagę	   na	   starszych	  mężczyzn	   i	   na	  
działania	   dedykowane	   mężczyznom.	   Wykluczenie	   społeczne	   jest	   bowiem	   szczególnie	  
mocno	   odczuwalne	   właśnie	   przez	   nich.	   Po	   części	   wynika	   to	   z	   faktu,	   że	   wśród	   oferty	  
różnorodnych	  działań	   i	  aktywności	  przeważają	   te	   skierowane	  do	  kobiet	   (np.	  decoupage,	  
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aerobik,	  reaktywacja	  Kół	  Gospodyń	  Wiejskich	  itd.).	  Brak	  oferty	  skierowanej	  do	  mężczyzn	  
wynika	  zapewne	  po	  części	  z	  feminizacji	  starości.	  Jak	  sami	  Państwo	  wskazują	  w	  diagnozie,	  
w	  grupie	  osób	  starszych	  przeważają	  kobiety	  (55%).	  Wśród	  najstarszych	  stanowią	  już	  65%.	  
Taka	  sytuacja	  może	   jednak	  uruchamiać	  mechanizm	  błędnego	  koła:	   feminizacja	  starości	   i	  
większa	  aktywność	  seniorek	  wykluczają	  mężczyzn	  jeszcze	  silniej.	  Zajęcia,	  tematy	  spotkań,	  
zapraszani	  goście	  dobierani	  są	  pod	  ich	  zainteresowania,	  co	  w	  efekcie	  może	  doprowadzić	  
do	   tego,	   że	   dla	   mężczyzn	   w	   ogóle	   nie	   będzie	   ciekawej	   oferty.	   W	   niektórych	  
społecznościach	   lokalnych	  może	   to	   doprowadzić	   do	   tego,	   że	   starsze	   kobiety	  wytworzyć	  
mogą	  silny	  „wiążący”	  kapitał	  społeczny	  w	  swoich	  sieciach.	  Dlatego	  w	  naszym	  przekonaniu	  
w	   “Rządowym	   Programie”	   powinny	   się	   znaleźć	   propozycje	   działań	   aktywizujących	   w	  
sposób	  szczególnych	  starszych	  mężczyzn.	  

	  

9. W	  Programie	  brakuje	  uwzględnienie	  istotnego	  elementu	  dotyczącego	  życia	  starszych	  ludzi	  
-‐	   ich	   rodzin.	   To	   rodziny	   często	   bardzo	   mocno	   ograniczają	   starszych	   w	   podejmowaniu	  
nowych	   wyzwań	   i	   angażowaniu	   się	   w	   nowe	   działania	   (oczekują,	   że	   będą	   się	   zajmować	  
wnukami	  albo	  powielają	  stereotypy:	  "to	  nie	  wypada",	  "w	  tym	  wieku	  siedzi	  się	  w	  domu"	  
itd.).	   Jednocześnie	   mogą	   mieć	   też	   duży	   wpływ	   aktywizujący.	   To	   dzieci	   i	   wnuki	   mogą	  
zachęcić	   starszych	   do	   działania,	   podsuwać	   nowe	   pomysły.	   To	   też	   naturalne	   pole	   do	  
działań	  międzypokoleniowych,	   dobry	   punkt	   wyjścia	   do	  wyciągnięcia	   starszych	   z	   domu	   i	  
zachęcenie	  do	  działania	  

	  

Uwagi	  szczegółowe	  

1. W	  dokumencie	  brakuje	  wskazania	  osób,	  które	  są	  jego	  autorami	  oraz	  opisu	  procesu	  jego	  
powstawania	  i	  konsultowania.	  

	  

2. Nie	   jest	   dla	   nas	   zrozumiałe	   (tym	  bardziej,	   że	  w	   “Rządowym	  Programie”	   nie	   znajdujemy	  
żadnych	   argumentów	  w	   tej	   sprawie),	   dlaczego	   w	   pierwszych	   roku	   realizacji	   Programu	  	  
20	  mln	  zł	  ma	  zostać	  przeznaczonych	  na	  realizację	  priorytetu	  pierwszego.	  

	  

3. Zaproponowane	   w	   dokumencie	   wskaźniki	   realizacji	   celów	   są	   kontrowersyjne.	   Po	  
pierwsze,	   całkowicie	   innymi	   danymi	   sondażowymi	   na	   ten	   sam	   temat	   (Stowarzyszenia	  
Klon/Jawor,	   Eurobarometru)	   posługują	   się	   autorzy	   w	   części	   diagnostycznej,	   a	   innymi	  
określając	  wskaźniki.	   Po	   drugie,	  w	   przypadku	   drugiego	  wskaźnika	   brakuje	   odpowiedniej	  
wartości	   bazowej,	   która	   umożliwiałaby	   interpretację	   przemian	   jego	   wartości	   w	  
kategoriach	   rezultatów	   proponowanego	   programu.	   Po	   trzecie,	   wskaźnik	   rezultatu	   nr	   2	  	  
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zdefiniowany	   jest	   nieprecyzyjnie	   -‐	   badania	   budżetu	   czasu,	   do	   których	   się	   odwołuje,	  
odnoszą	   się	   do	   przeciętnej	   proporcji	   czasu	   przeznaczanego	   na	   dobrowolną	   działalność	  
społeczną,	   co	   nie	   znajduje	   odzwierciedlenia	   w	   nazwie	   wskaźnika.	   Po	   czwarte,	   wartość	  
wskaźników	  odwołuje	  się	  do	  przemian	  aktywności	  społecznej	  osób	  powyżej	  65	  roku	  życia,	  
podczas	   gdy	   przyjęta	   w	   programie	   definicja	   osoby	   starszej	   jest	   inna	   (>60	   l.).	   Po	   piąte,	  
wskaźnik	   nr	   1	   odwołuje	   się	   -‐	   o	   ile	   się	   orientujemy	   -‐	   do	   wyników	   badania	   CBOS	  
zrealizowanego	   w	   ramach	   projektu	   “Model	   współpracy”,	   w	   którym	   MPiPS	   było	  
partnerem.	   W	   pełni	   rozumiejąc	   przywiązanie	   Ministerstwa	   do	   efektów	   jego	   własnej	  
aktywności	  badawczej,	  pragniemy	   zwrócić	  uwagę,	   że	  pochodzące	   z	   tego	  badania	  wyniki	  
dotyczące	   aktywności	   w	   organizacjach	   społecznych	   zdecydowanie	   różnią	   się	   od	   tych	  
pochodzących	  z	  wielu	  innych	  badań,	  począwszy	  od	  przywoływanych	  przez	  autorów	  części	  
diagnostycznej	   badań	   Klon/Jawor,	   a	   skończywszy	   na	   wielokrotnie	   precyzyjniejszym	   ze	  
względu	   na	   liczebność	   próby	   badawczej	   sondażu	   “Diagnoza	   Społeczna”.	   Z	   tego	   też	  
powodu	  były	  wielokrotnie	  poddawane	  dyskusji.	  Biorąc	  to	  pod	  uwagę,	  sugerujemy	  oparcie	  
wskaźnika	  na	  bardziej	  konserwatywnych	  oszacowaniach.	  Ma	  to	  też	  to	  uzasadnienie,	  że	  nie	  
mamy	   pewności	   (być	   może	   ma	   ją	   MPiPS),	   że	   CBOS	   będzie	   kontynuował	   badanie	  
aktywności	  w	  organizacjach	  według	  tej	   samej	  metodologii,	  która	  została	  zastosowana	  w	  
badaniu	   stanowiącym	   wartość	   bazową	   w	   proponowanym	   systemie	   wskaźników.	  
Proponujemy	   też	   rezygnację	   ze	   wskaźnika	   2,	   ze	   względu	   na	   brak	   wartości	   bazowej	  
opisującej	  sytuację	  w	  momencie	  uruchomienia	  programu,	  i	  zastąpienie	  go	  3	  wskaźnikami	  
dotyczącymi	  skali	  nierówności	  w	  poziomie	  aktywności	  społecznej,	  związanych	  z	  miejscem	  
zamieszkania,	  sytuacją	  materialną	  i	  stanem	  zdrowia	  seniorów.	  

Poważne	   wątpliwości	   budzą	   też	   zaproponowane	   wartości	   docelowe	   wskaźników.	  
Pomijając	  pytanie,	   czy	  można	  spodziewać	  się	   zasadniczych	   (dostrzegalnych	  w	  badaniach	  
sondażowych)	   zmian	  w	   poziomie	   aktywności	   społecznej	   seniorów	   	   na	   przestrzeni	   roku,	  	  
w	   wyniku	   programu	   o	   skali	   proponowanej	   przez	   MPiPS,	   trzeba	   stwierdzić,	   że	  
proponowane	  w	  dokumencie	   zmiany	  w	  wartości	  wskaźników	  nie	   przekraczają	  wielkości	  
błędu	  statystycznego	  w	  badaniach,	  które	  mają	  służyć	  do	  monitoringu	   (1pp	  w	  przypadku	  
wskaźnika	   nr	   1	   i	   0,4pp	  w	   przypadku	  wskaźnika	   nr	   2).	   Innymi	   słowy,	  wartości	   docelowe	  
mogłyby	   zostać	   osiągnięte	   nawet	   bez	   uruchamiania	   programu,	   na	   zasadzie	   losowej.	  
Zgadzając	   się,	   że	   nie	   należy	   oczekiwać,	   iż	   rezultaty	   programu	   przełożą	   się	   na	   bardziej	  
znaczące	   zmiany	   w	   poziomie	   aktywności	   seniorów,	   zwracamy	   uwagę,	   że	   wyniki	   badań	  
sondażowych	  nie	  są	  chyba	  odpowiednim	  punktem	  odniesienia	  w	  monitoringu	  tych	  zmian.	  
Być	   może,	   należałoby	   odwołać	   się	   tu	   raczej	   do	   wskaźników	   opartych	   na	   danych	  
sprawozdawczych	  /	  administracyjnych	  pochodzących	  od	  kluczowych	  instytucji/organizacji	  
działających	  na	  rzecz	  seniorów	  (niezależnie	  od	  tego,	  czy	  będą	  bezpośrednio	  uczestniczyć	  
w	   realizacji	   programu,	   czy	   też	   nie),	   np.	   dostępnych	   danych	   dotyczących	   liczby	   osób	  
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starszych	  uczestniczących	  w	  działaniach	  tych	  instytucji,	  w	  odniesieniu	  do	  liczby	  seniorów	  
ogółem.	  	  

	  

4. W	  naszym	  przekonaniu	  w	  dokumencie	  zbyt	  mało	  szczegółowe	  są	  informacje	  dotyczących	  
systemu	  implementacji	  -‐	  w	  jaki	  sposób	  będą	  rozdzielane	  wskazane	  w	  dokumencie	  środki.	  
Jest	   to	   tym	   bardziej	   potrzebna	   informacja,	   że	   pierwsze	   20	   mln	   ma	   być	   wydatkowane	  
jeszcze	  w	  tym	  roku.	  

	  

5. W	  części	  diagnostycznej	  zamieszczono	  wykresy,	  które	  zdają	  się	  być	  zapożyczone	  z	  innych	  
dokumentów,	  jednak	  nie	  dodano	  komentarza	  tłumaczącego,	  co	  zdaniem	  autorów	  wynika	  
z	  przedstawionych	  na	  nich	  danych	  (np.	  wykres	  nr	  4).	  W	  niektórych	  przypadkach	  obcięto	  
podpisy	  pod	  poszczególnymi	  słupkami	  wykresów	  (np.	  wykres	  nr	  8).	  

	  

Konkludując	   nasze	   uwagi	   i	   komentarze	   chcielibyśmy	   jeszcze	   raz	   podkreślić,	   że	   bardzo	  
doceniamy	   fakt,	   że	  Ministerstwo	  przygotowało	  projekt	  Rządowego	  programu	   i	   że	   jest	   on	  
bardzo	   ważnym	   i	   potrzebnym	   krokiem.	   Niemniej	   w	   naszym	   najgłębszym	   przekonaniu	  
potrzebne	   są	  w	   tym	  obszarze	  działania	   systemowe	   i	   że	   ich	   zapowiedź	   jest	   już	  w	   tej	  wersji	  
Programu.	  	  

Te	  działania	  powinny	  mieć	  charakter	  międzysektorowy	  i	  międzyresortowy.	  Naszym	  zdaniem	  
przy	   wykorzystaniu	   części	   środków	   dedykowanych	   Rządowemu	   Programowi	   warto	   tego	  
rodzaju	   działania	   zaplanować	   i	   zorganizować	   ich	   wdrażanie	   -‐	   przeprowadzić	   prawdziwą	  
szeroką	   debatę	   z	   udziałem	   przedstawicieli	   różnych	   środowisk	   i	   obszarów	   tematycznych,	  
zaplanować	   kompleksową	   sekwencję	   działań,	   przeprowadzić	   pilotażowe	   wdrożenia	   i	  
przygotować	  się	  do	  ich	  uruchomienia	  na	  większą	  skalę.	  

	  

Warszawa,	  25	  lipca	  2012	  r.	  

	  

Opracowanie	  w	  imieniu	  Stoczni:	  Łucja	  Krzyżanowska,	  Jan	  Herbst,	  Jan	  Jakub	  Wygnański	  

	  



 
30. Fundacja "EMERYT", Zofia Niczke, Rafał Banaszek  

 
Dzień dobry, 
Odnosząc się do zaktualizowanego dokumentu chcemy zwrócić uwagę na zapis, który uległ 
zmianie:  
w rozdziale FINANSOWANIE PROGRAMU zmianie uległ zapis dotyczący planu 
finansowania ze środków budżetu państwa kwoty na 2013 rok – w poprzedniej wersji zapis 
brzmiał „(…) w wysokości 40 mln PLN”, a w aktualnej „(…) do wysokości 40 mln PLN” , co 
nie jest spójne z pierwszym zdaniem „Koszt Programu ASOS w latach 2012-2013 wyniesie 
60 mln PLN”. Postulujemy o utrzymanie pierwotnej wersji: „W 2013 r. planuje się 
finansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, które zostaną ujęte w części 
44 – Zabezpieczenie Społeczne, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdział 85395 – pozostała działalność, poprzez zwiększenie limitu tej części przez Ministra 
Finansów, w ustawie budżetowej na 2013 r.” 
  
z wyrazami szacunku  
 



31. Joanna Tekiela 

 
Witam serdecznie 
w załączeniu przesyłam moje przemyślenia dotyczące projektu Programu na rzecz 
Aktywności społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. 
Mam nadzieję, iż zbytnio się nie rozpisałam.... 
pozdrawiam 
 



 

Po pierwsze pragnę wyrazić moje zadowolenie, iż powstał tak wartościowy program i mam 
nadzieję możliwy w pełni do realizacji (wartościowy dla osób starszych jak i pozostałych 
obywateli) co zyskamy wszyscy zapewne pokaże przyszłość. 

Z uwagą przeczytałam dwukrotnie projekt i uważam, iż to nowe podejście do problematyki 
osób starszych jest bardzo właściwe i częściowo już znane osobom pracującym na rzecz 
seniorów. 

W miejscu tym nadmieniam, iż to sami seniorzy chcą być aktywni w każdej dziedzinie życia 
społecznego, to Oni sami deklarują, że dużo prościej jest żyć dla siebie i innych wówczas 
kiedy ich własne życie toczy się w Nich samych a nie obok Nich. Seniorzy są wartością 
społeczną, chcą decydować, współdecydować, czuć się potrzebnym.                                    
Senior to człowiek mądry, doświadczony i poniekąd "pokorny " bo która inna grupa wiekowa 
(wśród dorosłych) wytrzymała by tak wiele......to taki mój osobisty żart, który zawsze 
powtarzam moim podopiecznym, kiedy mówią, że kolejny raz np. 6 godzin spędzili w kolejce 
u lekarza, kiedy nie zdążyli dobiec do autobusu i czekali na przystanku na kolejny, kiedy 
kolejny raz zabrakło im na śniadanie bo woleli wykupić leki itp.). Cieszę się, że przyszła 
moda na "starość" naturalną, godną, wartościową. 

Nie wiem na ile moje sugestie okażą się dla Państwa wartościowe ale przechodząc do 
konkretów takie mam przemyślenia; 

- edukacja osób starszych to bardzo ważna rzecz i tutaj UTW odgrywają dużą rolę                       
(w Częstochowie sprawnie działają co najmniej trzy, choć w pełni podoba mi się działalność 
jednego do którego uczęszczają osoby o różnym statusie społecznym) napisałam to dlatego 
aby zaznaczyć, że nie każdego seniora w naszym mieście stać na to aby był czynnym 
słuchaczem UTW, opłaty wprawdzie są niewielkie ale do tych oficjalnych dochodzą jeszcze 
dodatkowe opłaty za zajęcia, wskazane uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczo-
turystycznych, wykupywanie "trendi usług"- Wchodząc pomiędzy wrony kracz…………….., 
Nam udało się zrealizować warsztaty motywacyjne dla osób starszych – bezpłatne  , podczas 
których seniorzy min. uczyli się jak czerpać z własnych zasobów (prowadzone przez 
certyfikowanego trenera umiejętności psychospołecznych). Seniorzy chętnie skorzystali                 
z takiej oferty może warto byłoby się zastanowić jak skutecznie przygotować samego seniora 
do nowej roli…. a z drugiej strony jak szybko i sprawnie edukować pozostałych dla 
starości(czy istnieje skuteczna kampania społeczna dla starości) . Uważam, że umiejętności 
tego typu nabyte a bardziej przypomniane na warsztatach są równie ważne jak kompetencje 
cyfrowe. 

- w  pierwszym okresie realizacji zakłada się również  

- zwiększenie oferty oraz podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych, w tym 
dostosowanie tej oferty odpowiednio do potrzeb i możliwości starszych osób 
niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej. W tym miejscu zastanawiam się 
czy możliwe jest  poszerzenie tego zapisu : zwiększenie oferty oraz podniesienie jakości 
usług społeczno-ekonomicznych dla osób starszych ………………………………………... 

Ekonomia jest tutaj przecież bardzo istotna a przykład może tutaj być zupełnie prosty 



„tylko sytemu chce się cokolwiek robić a głodny zwykle myśli o jedzeniu……….. 

Zwykle seniorzy postrzegani są jako nieproduktywni, zbędni Ci co to są utrzymywani za 
pieniądze podatników „na garnuszku….. 

(Dlaczego nadal w wielu polskich rodzinach wartość osoby starszej określa się na podstawie 
wysokości stałych dochodów i zwykle Seniorzy są najbardziej wartościowi w dniu w którym 
doręczone jest to świadczenie……..) 

Efekt końcowy jest zwykle taki, że nawet Ci seniorzy, którzy powinni być niezależni 
finansowo nie zawsze mają pieniądze…………………………………………………… 

Myślę, iż korzystne będzie również uwzględnienie tworzenia specjalistycznych Centrum 
Pomocy Osobom Starszym miejskich i powiatowych (osobiści obawiam się jedynie                        
o odpowiednią bazę lokalową……).  

 

 

 

Pozdrawiam 

Joanna  Tekiela 

 

  

 

 

 



32. Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Mi ędzypokoleniowej 
"HIPOKAMP" w Łodzi, Gra żyna Busse 
 
Szanowni Państwo, 
 
Po zapoznaniu się z treścią projektu nasunęły mi się następujące uwagi, 
 
1.Większego  podkreślenia  wymaga - moim zdaniem -sfera  wsparcia na rzecz 
rodzin z osobami starszymi. W tych rodzinach konieczna jest 
interdyscyplinarna pomoc i taki też zróżnicowany sposób finansowania  - 
priorytet IV 
 
2.Zbyt mało jest działań przewidzianych dla osób starszych w zakresie 
zatrudnienia i czynnego tworzenia miejsc pracy. priorytet 
 
3. Należałoby zwrócić większą uwagę na jakość podejmowanych działań w 
ramach finansowanych przez Państwo obszarów priorytetowych. 
Chodzi o profesjonalizm, rzetelność i przygotowanie merytoryczne. 
Przykład - działania edukacyjne dla seniorów winny realizować instytucje, 
zajmujące się i dysponujące kadrą, przygotowaną do pracy z osobami 
starszymi. Pedagogika dzieci, młodzieży i dorosłych to bardzo zróżnicowane 
obszary, a pedagogika starzenia się i starości ( geragogika ) to 
specyficzna i trudna, wymagająca przygotowania i doświadczenia dyscyplina. 
Aby sprostać poziomowi działań i rozwiązaniom stosowanym w Europie od wielu 
lat, nie sposób nie uwzględnić takiego właśnie, w pełni profesjonalnego 
podejścia do problemu. 
 
I ostatnia uwaga - przy wielkim uznaniu i szacunku dla dorobku UTW - nie są 
to instytucje, które docierały, docierają i są w stanie dotrzeć do większej 
grupy seniorów ( szczególnie tych z trudnościami i ograniczeniami 
mobilnościowymi, z niższym wykształceniem i brakiem motywacji do aktywności 
). 
Najistotniejsze wydaje się właśnie uaktywnienie tych, którzy nie 
uczestniczą w życiu społecznym ( a jest ich znacząca większość !!! ). 
 
Konieczne jest tworzenie lokalnych, osiedlowych małych struktur, otwartych 
dla działań międzypokoleniowych, z ofertą dla osób starszych. 
 
Bardzo prosimy o informację, jaka będzie ostateczna treść Programu i kiedy 
zacznie obowiązywać. 
 
Z poważaniem, 
 



33. Starosta Brzezi ński, Edmund Kotecki 
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34. Urząd Marszałkowski Województwa Dolno śląskiego, Maria Bogowolska - 

Wepsięć 

 

Szanowna Pani, 
Nie jestem wprawdzie członkiem Nieformalnego Zespołu ds. Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, ale 
dostałam również projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-2013 do konsultacji, 
W UMWD mamy powołany zespół zadaniowy do koordynacji działań związanych z 
obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej 2012 na Dolnym Śląsku i po konsultacji przesyłam w 
załączeniu nasze uwagi. 
 







35. Regionalny O środek Polityki Społecznej w Opolu, Barbara Trojnar 



"Barbara Trojnar" Do: <marzena.breza@mpips.gov.pl>
<b.trojnar@rops-opole. Temat: Rządowy Program Atywności Społ. Osób Starszych. 
pl>

2012-07-18 11:13 

Witam,
w nawiązaniu do informacji, która ukazała się na stronie internetowej MPiPS oraz 
przeprowadzonej w dniu dzisiejszym rozmowy telefonicznej, uprzejmie proszę o wskazanie 
czy regionalne ośrodki polityki społecznej, które są wojewódzkimi samorządowymi 
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, mogą występować w 
roli partnera podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków finansowych 
przeznaczonych na realizację Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2012-2013.

Pozdrawiam,
Barbara Trojnar
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 
tel. 77 44 15 250 wew. 19.

mailto:marzena.breza@mpips.gov.pl


36. Poseł na Sejm Sławomir Piechota 



Władysław Kosiniak -  Kamysz 
Minister Pracy 
I Polityki Społecznej

9 ^ — & L \

ust. 1 ustawy
mandatu posła i senatora (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2199 ze zm.) zwracam 
się o udzielenie informacji w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 
-  2013, poprzez poszerzenie katalogu beneficjentów o uniwersytety trzeciego wieku 
działające w strukturach uczelni wyższych.

Projekt w obecnym kształcie zakłada, iż podmiotami uprawnionymi do kor2y- 
stania ze środków finansowych na realizację programu są:

1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:
1) kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa 

w ww. ustawie,
2) spółdzielnie socjalne (w zakresie działalności społecznie użytecznej 

w sferze zadań publicznych),
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wynika z założeń programu w części poświęconej formom edukacji osób 
starszych -  ma on wyróżniać m.in. te, które działają w strukturach i pod 
patronatem wyższej uczelni, kierowane najczęściej przez pełnomocnika rektora 
danej uczelni.

Jednak w katalogu beneficjentów projekt pomija uniwersytety trzeciego 
wieku, działające w strukturach uczelni wyższych. A tak właśnie funkcjonują 
uniwersytety trzeciego wieku we Wrocławiu, w Lublinie, Kielcach, Katowicach, 
Jeleniej Górze, Gdańsku czy Rzeszowie, prowadząc bardzo szerokie działania 
edukacyjne, kulturalne, szkoleniowe mające na celu aktywizację intelektualną, 
społeczną i fizyczną osób starszych.

Dlatego też zwracam się z prośbą o wprowadzenia zmian w projekcie i ujęcie 
wśród beneficjentów uniwersytety trzeciego wieku działające w strukturach uczelni 
wyższych, które poprzez edukację, integrację międzypokoleniową i tworzenie zróżni
cowanych form aktywności społecznej przyczyniają się do zwiększenia zaangażowa
nia społecznego osób starszych.



37. Polski Zwi ązek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 



POLSKI ZWIĄZEK EMĘRYTÓW, RENCISTÓW IINWALIDÓ
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 

Tel. 10221 827-09-15, 827-36-42,827-19-56,827-05-39,827-07-47 
Tel/fax 827-18-36 www.pzerii.org e-mail: zarzadqlowny(S)rpzerii.org

ZARZĄD GŁÓWNY

Nasz znak: .O lg .0.4. ! a v a n t. lipca-2012 roku

IWO PRACY1 POLITYKI SPOŁECZNEJ
W A R I A T  D A E

Ll 6. 07. i m
16

IV).

'tW

Szanowny Panie Ministrze

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister 

Pracy i Polityki Społecznej

W związku z zamieszczeniem na stronach internetowych Ministerstwa 
projektu Uchwały Rady Ministrów z dnia... w sprawie ustanowienia 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013 wraz z załącznikiem, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przekazuję poniższe uwagi do w/w 
dokumentu.

Pozytywnie oceniamy fakt podjęcia przez Rząd problematyki aktywizacji 
osób starszych i lepszego wykorzystania potencjału ludzi tzw. trzeciego wieku. 
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, zgodnie 
z deklarowanymi intencjami autorów, ma na celu poprawę jakości i poziomu 
życia seniorów poprzez różne działania edukacyjne i integracyjne , z akcentem 
na formy aktywizujące. Takie cele, główne założenia i priorytety Programu 
zasługują na poparcie.

Jednak konkretne rozwiązania przedstawione w tym dokumencie, 
a zwłaszcza warunki i zasady realizacji programu, budzą nasze poważne 
wątpliwości i obawy. Przede wszystkim program w sposób nieuzasadniony -  
naszym zdaniem - faworyzuje Uniwersytety Trzeciego Wieku, czyniąc je 
głównymi podmiotami całego przedsięwzięcia. Doceniamy rolę UTW 
w procesach edukacji osób starszych, jednak ich działalność dalece nie 
wyczerpuje oferty działań edukacyjno-aktywizujących, kierowanej do starszego 
pokolenia przez organizacje pozarządowe. Powinny być one traktowane jako 
równorzędni uczestnicy programu, również w zakresie dostępu do źródeł 
finansowania projektów.

Nie jest też jasne, czy uczestnictwo w konkursie ofert jest dostępne dla 
poszczególnych organizacji samodzielnie, czy też wymagany jest obligatoryjnie

http://www.pzerii.org
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element współpracy z UTW lub/i jednostkami samorządowymi. Zwracamy 
uwagę, że taki wymóg może ograniczać dostęp do Programu wielu 
organizacjom. Ustanowienie praktycznego monopolu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku wpłynie też ograniczająco na różnorodność działań realizowanych 
w ramach Programu, utrudniając ich dostosowanie do zróżnicowanych potrzeb 
osób starszych.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który jest największą, 
ogólnopolską organizacją skupiającą osoby starsze i niepełnosprawne, od lat 
realizuje bogaty program na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych 
emerytów i rencistów, zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, 
zapewnienia różnych form aktywnego i twórczego spędzania czasu. 
Dysponujemy siecią ponad 2500 placówek związkowych na terenie całego 
kiaju. Działalność nasza ma charakter społeczny, opiera się w głównej mierze 
na aktywności i zaangażowaniu tysięcy członków i działaczy związkowych. 
Mamy doświadczenie, znajomość potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych 
wypróbowaną kadrę.

Wieloletni dorobek i działalność PZERiI, wysokie uznanie i autorytet, 
jakim Związek cieszy się nie tylko wśród członków, ale w całej społeczności 
emerytów i rencistów oraz wśród przedstawicieli władz centralnych 
i terenowych upoważniają nas aby wyrazić zaniepokojenie niektórymi 
rozwiązaniami zawartymi w Programie. Mogą one w praktyce skutkować 
chyba wbrew zamierzeniom autorów, marginalizacją części organizacji 
i dezintegracją środowiska ludzi trzeciego wieku.

Mamy nadzieję, że powyższe uwagi pozwolą udoskonalić Program, tak 
aby realizowane w jego ramach działania jak najlepiej służyły edukacji 
i aktywizacji osób starszych.



38. Barbara Borzymowska 

 
Szanowna Pani Radco, 
przesyłam kilka sugestii i pomysłów dotyczących możliwości aktywizacji  
seniorów przy pomocy zwierząt. Myślę, że ta ścieżka mogłaby być naprawdę  
skuteczna, tym bardziej, że w większość działań mogą się włączać także  
wolontariusze młodzi - współpracujemy z młodzieżą szkolną i wiemy, że bardzo  
chętnie włącza się ona w działania, w których uczestniczą także zwierzęta.  
Bardzo bym się cieszyła, gdyby moje pomysły spotkały się z zainteresowaniem  
 
Pozdrawiam serdecznie 
 



„CHCESZ POMÓC SOBIE, ZACZNIJ POMAGAĆ INNYM” 

 

 

Podstawowym problemem w aktywizacji seniorów wydaje się być przepływ informacji oraz 

motywowanie. Z naszych doświadczeń wynika, że dobrze poinformowani są nieomal wyłącznie 

seniorzy- studenci UTW. Pozostali, nawet ci, którzy bywają w klubach seniora i teoretycznie 

powinny do nich docierać wiadomości z Centrum Seniora, nie mówiąc o seniorach pozostających 

w domach, wiedzą znacznie mniej. Seniorzy-s tudenci są niewątpliwie zaktywizowani całkiem 

nieźle i tu potrzeba mniej zaangażowania. Seniorzy zaangażowani w opiekę nad wnukami także są, 

na swój sposób, zaktywizowani. Seniorzy bywający w Klubach Seniora są różni, część z nich 

włącza się w działalność klubów, część przyjmuje postawę „siedząco-wyczekującą” - powiedz mi, 

co mi dasz, a ja wezmę, albo nie. Na podstawie naszych doświadczeń obawiam się, że tych 

drugich jest więcej.  

Tak, czy inaczej pozostaje ogromna ilość seniorów pochowanych po domach, spędzających życie 

w domu przed telewizorem, z krótką przerwą na wizytę w przychodni. 

Należy opracować ścieżki kontaktu  - mogą to być przychodnie zdrowia, apteki, informacje 

można przekazywać także wraz z rachunkami za media. 

 

Naszym zdaniem aktywizacja seniorów powinna się rozpoczynać PRZED ich przejściem na 

emeryturę. Każdy człowiek w określonym wieku powinien dostać szczegółową informację, w co 

może się zaangażować, kiedy okaże się, że tym, czego ma w nadmiarze, jest czas. Przyszłym 

emerytom trzeba uświadomić, że przejście na emeryturę nie oznacza nagłej utraty dotychczas 

posiadanych umiejętności, że mogą służyć pomocą innym wykorzystując to, co potrafią lub 

rozwijając umiejętności nowe. Taka informacja wraz z ofertą rozmaitych kierunków działań 

powinna docierać imiennie do każdego człowieka w określonym wieku. 

 

Program związany ze zwierzętami w ujęciu systemowym 

 

Zwierzęta mogą odgrywać wyjątkowo korzystną rolę w życiu każdego, a starszego człowieka 

szczególnie. Dotychczas wyniki badań wskazywały na takie korzyści jak: 

 zmuszanie człowieka do utrzymywania aktywności fizycznej 

 powstrzymywanie przed wahaniami nastroju spowodowanymi poczuciem osamotnienia i 

bycia niepotrzebnym 

 zdecydowane ułatwienie nawiązywania kontaktów społecznych 

 skupienie się na czymś/kimś innym, a poprzez to ograniczenie wpatrywania się w siebie, 

we własne ułomności itd. 

 poczucie doświadczania bezwarunkowej akceptacji, niezależnej od stopnia 

niepełnosprawności, wyglądu itp. 

Najnowsze badania w sposób klarowny ukazują, ze relacja ze zwierzętami ma znacznie dalej 

idące, a być może jeszcze bardziej korzystne skutki. 

Zmiany chemiczne, jakie odbywają się w organizmie człowieka będącego w czasowej bądź stałej 

relacji ze zwierzęciem mają wielki wpływ na stan jego zdrowia. Powodują obniżenie ciśnienia krwi, 

lepsze radzenie sobie ze stresem (spadek hormonów stresowych), obniżenie poziomu cholesterolu 

itd. Z badań wynika, że seniorzy -posiadacze zwierząt, odwiedzają lekarzy o połowę rzadziej od 

tych, którzy takowych nie posiadają. 

Stąd – widzimy ogromne znaczenie w motywowaniu seniorów do nawiązywania kontaktów ze 



zwierzętami. To nie muszą być koniecznie psy, chociaż te są najlepsze jeśli chodzi o ułatwianie 

kontaktów społecznych i zmuszanie do aktywności fizycznej, ale także inne czworo i dwunogi: 

koty, gryzonie, ptaki.  

Zdając sobie sprawę, że z różnych powodów (lokalowych, finansowych, lękowych  - co się stanie 

jak umrę) niektórym seniorom trudno jest zdecydować się na przygarnięcie zwierzaka, 

proponujemy włączenie się w działania organizacji pomagających zwierzętom i zaoferowanie domu 

tymczasowego dla zwierząt z interwencji lub, w ostateczności, na wolontariat w schronisku. Dwa 

ostatnie rozwiązania, poza „solidarnością międzygatunkową” skutkują także solidarnością 

międzypokoleniową – wolontariuszami w takich organizacjach są z reguły ludzie bardzo młodzi, 

którzy z chęcią zgodzą się na współpracę z seniorem oferującym swój dom jako dom tymczasowy 

i będą pomagać np. w wyprowadzaniu zwierzęcia, w dostarczaniu karmy i innych niezbędnych 

środków. Prowadzenie domu tymczasowego również nie musi obciążać seniorów finansowo.  

 

Seniorom posiadającym zwierzęta należy stworzyć warunki dodatkowego podejmowania 

aktywności wraz z ich pupilami. Mogłoby to być przedstawiane przeze mnie w Lądku szkolenie 

seniorów w prowadzeniu nauki psów i umożliwienie im później zaprezentowania umiejętności 

pupila w ramach specjalnych pokazów czy wystaw czworonożnych przyjaciół,(niekoniecznie 

rasowych). Dla posiadaczy innych stworzeń można organizować  konkursy literackie, plastyczne, 

fotograficzne itp. itd., związane z ich podopiecznymi oraz umożliwić specjalne spotkania 

tematyczne. Pomysłów jest sporo, wszystkich tu przytaczać nie będę – myślę natomiast, że warto 

było przygotować specjalne opracowanie tej ścieżki aktywizacyjnej. 

Seniorzy „bezzwierzęcy” (zwierzęcy zresztą także) mogliby się zająć pozyskiwaniem funduszy, 

które byłyby gromadzone na specjalnym koncie ubezpieczyciela i przeznaczone na pokrywanie 

kosztów leczenia zwierząt branych przez seniorów ze schroniska (wiem, że ten aspekt jest często 

przeszkodą w podejmowaniu decyzji). Sposobów gromadzenia jest sporo, kilka mamy 

opracowanych. 

 

I teraz, co do dokumentu, który wczoraj otrzymałam -  

my byśmy mogli aplikować w konkursie dotyczącym aktywizacji seniorów już posiadających 

zwierzęta, ale także w stworzeniu systemowego rozwiązania dla całej Polski oraz  prowadzenia 

szkoleń ludzi, którzy mieliby być lokalnymi liderami takich projektów (to mogliby być, nb, także 

seniorzy. 

Formalnie możemy działać dwutorowo – jako „Fundacja wzajemnej pomocy ludzi i zwierząt” oraz 

„Centrum przyjaznych relacji ludzie-zwierzęta”, działającym w ramach  samorządu Wrocławia, a 

konkretnie w ramach Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji. 



39. Jakub Wygna ński 
 
Szanowna Pani  
Dziękuje za przesłanie materiałów. Osobiście doceniam fakt, że dokument ten ma być 
poddany konsultacjom, ale mysle ze czas jaki na to przeznaczono (od piatku do wtorku w 
stosunku do RDPP, nawet na BIP jest dopiero od 7 dni!) istotnie nie daje wielu szans na 
przyzowite wykonanie takiej roboty. Byc moze ktos z członków Rady podejmie sie tego ja 
osobiście chyba jednak nie podołam temu. Ustawa o Pozytku Publicznym mówi o tym ze 
Rada powinna mieć 30 dni na wyrażanie opinii. Standard Konsutlacji Społecznych, który 
został przedstwiony przez środowisko społeczne rządowi (i na jego zaproszenie) już po 
nazwijmy to "kryzysie konsultacyjnym" - ACTA , "67", zbiórkach publicznych etc. mówi o 
21 dniach jako terminie rekomendowanym.  
 
Moze rozwaza jednak Panstwo przedłuzenie terminu konsultacji i uczynienie z nich choćby 
namiastki rzeczywistych konsultacji społecznych? Tak ważna sprawa zasługuje na to. Sadze 
ze wyraze nie tylko swoj poglad ze nie tak powinny wyglądać konsultowanie tak waznych 
dokumentów i że Rada już na początku swojej pracy nie powinna naruszać standardów o 
które od tak dawno się upomina.  
 
Łącze ukłony 



40. Michał Ludwikowski 
 

Opinia  

dotycząca projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013 

 

Niewątpliwie osoby starsze odznaczają się na tle innych grup społecznych niższą 
aktywnością. Wszelkiego rodzaju próby aktywizacji osób w wieku emerytalnym zasługują na 
szczególną uwagę ustawodawcy oraz dołożenie wszelkich starań we wdrożeniu odpowiednich 
zmian, czy to odpowiednich programów lub aktów prawnych.  

W projekcie zostały przedstawione dane, które mają odniesienie do nieaktualnego stanu 
prawnego od dnia 1 stycznia 2013 roku, gdy wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o 
zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw, a została podpisana przez Prezydenta RP dnia 1 czerwca 2012 roku, 
czyli przed ogłoszeniem projektu Programu ASOS. Również poszczególne badania, nie 
oddają stanu społecznego z ostatnich 2-3 lat, gdy obserwowaliśmy spowolnienie gospodarcze 
w Polsce oraz efektów tego zjawiska. Ciężko jest wprowadzać nowe rozwiązania, dokładnie i 
szczegółowo odpowiadające potrzebom społecznym, na okres dwóch lat, mając dane sprzed 
ponad 6 lat.  

Jakiekolwiek porównanie w Projekcie do innych krajów Unii Europejskiej nie jest trafne. 
Należy zauważyć, iż Polska do roku 1989 znajdowała się wśród krajów bloku wschodniego, 
gdy kraje Europy Zachodniej w pełni korzystała z ustroju demokratycznego, dostrzegania 
potrzeb osób starszych i nieskrępowanego rozwoju gospodarczego. Obecnie przekłada się to 
przed wszystkim na bogactwo społeczeństw. Niestety polscy emeryci mają mniejszy dochód 
do dyspozycji niż ich zachodni rówieśnicy. Jest to główny czynnik hamujący aktywność w tej 
grupie społecznej.  

Pozytywnym aspektem Projektu jest próba stymulacji rozwoju infrastruktury ( m.in . UTW), 
usług zdrowotnych, zwiększenie oferty edukacyjnej. W dłuższej perspektywie pomoże to 
budować odpowiednie nawyki wśród osób 67+, a cele programu będą odczuwalne 
długofalowo.  

Widząc obecną sytuację społeczną, uważam, że Program jest jak najbardziej wart wdrożenia, 
z perspektywą dalszej działalności w tym kierunku, po weryfikacji dokonań w 2014 roku.  



41. Paweł Dębek 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 
 
zamieszczam poniżej refleksje, dotyczące przesłanego do konsultacji 
dokumentu. 
 
strona 10: "UTW są instytucjami, których głównym celem jest edukacja osób 
starszych. Jest to jednak tylko pretekst do tego aby." - sformułowanie 
"pretekst" wydaje mi się co najmniej kontrowersyjne w tego typu dokumencie; 
 
strona 21: ustalanie za priorytetowe współpracę z samorządami jest 
uzależnianiem organizacji pozarządowych od woli samorządów i może skutkować 
tym, że tam, gdzie samorząd nie traktuje poważnie działań wobec seniorów nic 
się nie zmieni, a tym samym zapis ten unieważnia szansę na zmianę jaką 
stanowi dla lokalnych organizacji źródło centralne finansowania działań; 
 
strona 24: "Warunkiem uczestnictwa w programie jest realizacja projektów we 
współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi 
lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich jednostkami organizacyjnymi 
(szkołami publicznymi, samorządowymi instytucjami kultury lub bibliotekami 
publicznymi) prowadzącymi działania w formule Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku." - tak silny nacisk na UTW może spowodować, że program będzie 
niedostępny dla organizacji pozarządowych, które tego statusu nie mają, a 
szczególnie tych organizacji, które zrzeszają seniorów i są przez nie 
zarządzane a więc w szczególny sposób realizują ideę partycypacji , co 
powinno zostać wzmocnione; 
 
strona 26: 10% wkładu własnego (nawet w formie osobowej) to często spory 
problem dla organizacji, szczególnie że wycena wkładu osobowego nie jest 
jasna, może warto nie określać wysokości wkładu własnego i zostawić to do 
decyzji organizacji, jest to znacznie praktyczniejsze rozwiązanie z punktu 
widzenia logiki projektów i organizacji pozarządowych; 
 
Brakuje w strategii działań międzypokoleniowych, np. wykorzystania 
infrastruktury świetlic i klubów środowiskowych na przedpołudniowe zajęcia 
dla seniorów, ewentualnie działań wspólnych realizowanych przez młodzież i 
seniorów, co mogłoby być jednym z priorytetów konkursowych. 
 
W razie jakichkolwiek pytań - jestem do dyspozycji. 
 
Z poważaniem 



42. Michał Guć 

 
Ponieważ czas, dany nam na „konsultacje społeczne” jest karkołomny, więc swoje uwagi 
wobec dokumentu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013, sformułuję w sposób hasłowy: 
 

1) Środki przeznaczone na Program są symboliczne w stosunku do skali wyzwań, 
ale uznając to za pilotaż, można przyjąć je za akceptowalne. W tej sytuacji 
niezrozumiała jest jednak chęć zmarnowania 1/3 zasobów na realizację 
projektów w roku 2012. Minęło właśnie półrocze i ma zostać uchwalony 
Program w ramach którego będzie ogłoszony konkurs na wydatkowanie 20 mln 
zł. Wydaje się być oczywiste, że konsultacje społeczne Programu, jego przyjęcie, 
ogłoszenie konkursu, czas na składania ofert, czas na ich rozpatrywanie, 
podpisywanie umów oraz konieczność rozliczenia środków w bieżącym roku 
budżetowym oznacza, że beneficjenci konkursu będą mieli miesiąc na realizację 
zadań związanych w Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Konsekwencją takiej 
sytuacji będzie zasilenie w ramach Programu, wyłącznie istniejących działań i 
wydatkowanie 20 mln zł z budżetu Państwa bez uzyskania jakiejkolwiek nowej 
jakości (może z wyjątkiem chwilowego obniżenia odpłatności dla studentów, 
którzy i tak uczestniczą już w takich zajęciach). Sugerowałbym takie 
dysponowanie środkami, by zachęcały one do działań długofalowych i dawały 
szansę jeśli nie na tworzenie nowych UTW, to przynajmniej na nabór nowych 
studentów. 

2) Program nie wskazuje jak całkowita kwota (60 mln zł) zostanie podzielona 
pomiędzy poszczególne priorytety. Sugerowałbym znaczącą cześć alokacji 
skierować na zadania łatwiejsze (priorytet I oraz II), zaś pozostałe (III oraz IV) 
albo odsuwać w czasie, albo traktować jako pilotażowe z niewielkimi środkami 
na projekty innowacyjne. Niewielka łączna kwota środków którymi dysponuje na 
razie Program oraz bardzo krótki czas realizacji (2 lata) powinny skłaniać do 
lokowania tych zasobów w miejscach gdzie przyniosą najszybszy efekt, a więc w 
działania, w których aktywność seniorów jest bierna (uczestnictwo w zajęciach). 
Pora na konkursy zakładające czynną aktywność osób starszych, należy odłożyć 
do czasu gdy zostanie zbudowana wystarczająco szeroka baza seniorów, którzy 
dadzą się przekonać do zmiany zwyczajów życiowych – do jakiejkolwiek 
aktywności. Dopiero spośród tych grup można rekrutować osoby, które weszłyby 
w formułę działania na rzecz innych. Doświadczenia pokazują, że w chwili 
obecnej wśród osób starszych dominuje postawa konsumenta oczekującego na 
ofertę, zaś margines osób, które są już dziś skłonne zaangażować się w 
samodzielną pracę na rzecz innych jest bardzo wąski. Dla tych nielicznych warto 
tworzyć możliwości realizacji projektów pilotażowych, jednak główny wysiłek 
winien być w najbliższych latach skierowany na budowę oferty zachęcającej 
seniorów do uczestnictwa w edukacji, kulturze czy aktywności fizycznej. W 
przypadku takiej filozofii należałoby przetasować wskazane w tabeli na str. 21 
kierunki działań, tak by te o charakterze konsumpcyjnym znalazły się w 
priorytetach I i II, zaś te aktywizujące do czynnej działalności w priorytetach III 
oraz IV.  

3) W programie nie określono jaka ma być grupa beneficjentów ostatecznych. W 
kraju gdzie średnia wieku przechodzenia na emerytury i renty jest jedną z 
niższych w Europie, ważne jest by zdefiniować jaki jest wiek osób, które 



mogą być beneficjentami ostatecznymi projektów współfinansowanych w 
ramach Programu. Cezura osoby starszej (50 lat) jest w mojej ocenia za niska, ale 
z kolei wiek poprodukcyjny (60/65 lat) zbyt wysoki. Na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń realizacji programów aktywizacji osób starszych 
sugerowałbym wiek 55+. 

4)  Biorąc pod uwagę rzeczywiste cele działalności UTW (określone na str 10), 
sugerowałbym ponowne rozważenie wymogu realizacji zajęć w partnerstwie z 
uczelnią wyższą. Jest to dodatkowa bariera, która może być kłopotliwa zwłaszcza 
w przypadku tworzenia nowych Uniwersytetów (projektów) na terenach 
wiejskich i małomiasteczkowych. Proponuję rezygnację z tego wymogu jako z 
kryterium dostępowego. Wystarczy by przedsięwzięcie było realizowane w 
partnerstwie z uczelnią lub samorządem. Na marginesie warto dodać, że autorzy 
Programu pokazując formułę organizacyjną UTW (str 10-11, str 17 przypis), z 
nieznanych mi powodów unikają słowa „samorząd” wskazując iż oprócz uczelni i 
stowarzyszeń, UTW są prowadzone przez domy kultury, biblioteki, szkoły, 
pomijając fakt, że są to wszystko instytucje samorządowe i że trzecim, obok 
sektora szkolnictwa wyższego i organizacji pozarządowych, ważnym partnerem 
tych działań są właśnie samorządy lokalne. 

 
Na zakończenie, chciałbym zwrócić uwagę na niezręczność dotyczącą zestawienia tytułu 
Programu, z jego zawartością. Fatyczny powód przyjęcia niniejszego dokumentu został 
wyjaśniony na str. 16. ASOS jest wehikułem dla zorganizowania konkursu, który pozwoli 
przekazać środki organizacjom pozarządowym zajmującym się aktywizacją seniorów. Z 
powyższych powodów dokument obok części diagnostycznej w 99% koncentruje się na 
komponencie konkursowym.  
 
Komponent systemowy winien mieć objętość kilkudziesięciu/kilkuset stron, opisujących 
niezbędne działania na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej. 
Tymczasem jest on skwitowany 4 linijkami tekstu na stronie 20. Aby uniknąć zarzutu 
dotyczącego lekceważenia przez Radę Ministrów jednego z najpoważniejszych wyzwań 
społecznych przed którymi stoimy proponuję zmianę tytułu Programu na taki, który nie 
sugerowałby że jest to dokument całościowy, zawierający kompleksowe rozwiązania, 
związane z wyzwaniem jakim jest starzenie się polskiego społeczeństwa. 
 

Michał Guć 



43. Wspólnota Robocza Zwi ązków Organizacji Socjalnych WRZOS, Katarzyna 

Gierczycka 

 
Szanowna Pani, 
  
w odpowiedzi na zaproszenie pana Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza do konsultacji 
projektu „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013”, Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych pragnie odnieść 
się do faktu podjęcia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej próby systemowego ujęcia 
założeń nowoczesnej polityki senioralnej w Polsce.  
Zgadzając się z zasadnością poruszanych w ramach projektu Rządowego Programu  kwestii, 
WRZOS dostrzega jednak szereg obszarów, które stanowić mogą o jego niespójności.  
  
W imieniu Zarządu WRZOS, pozwalam sobie przesłać Pani w załączeniu dokument 
zawierający głos Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w kwestii projektu 
„Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych”.  
  
Z wyrazami poważania, 
 
 



 
 

 

Warszawa, dnia 17.07.2012 

 
 

Szanowny Pan  
Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5  
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OPINIA  
Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych  

w sprawie  
projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  

na lata 2012-2013 
 
 
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych docenia fakt podjęcia przez Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej wysiłku stworzenia projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Na szczególne podkreślenie zasługuje ogromny wkład 

pracy powołanego w dniu 21 maja 2012 r. Zespołu ds. polityki na rzecz osób starszych, który w 

ramach konsultacji pomiędzy poszczególnymi Departamentami Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, przygotował projekt Programu. Poddanie go procesowi konsultacji społecznych jest w 

naszej opinii tym ważniejsze, że jest to zasadniczo pierwsza w Polsce próba systemowego ujęcia 

założeń nowoczesnej polityki senioralnej. Zgadzając się z zasadnością poruszanych w ramach 

Programu kwestii, dostrzegamy jednak szereg obszarów, które w naszej ocenie stanowić mogą o 

jego niespójności.  

 

I. Założenia Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013,  

a przyszłość polityki na rzecz osób starszych  

 

I.1 Wedle zapisów Programu, jego celem na lata 2012-2013 jest: „poprawa jakości i poziomu życia 

osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną”. Jeżeli  odniesiemy to do 

zakresu planowanej interwencji, warte przemyślenia byłoby ograniczenie zdefiniowanego celu np. 

do wzrostu aktywności osób starszych w różnych obszarach życia społecznego, ew. w połączeniu z 

wyrównywaniem szans osób starszych zamieszkałych na terenach o niższym stopniu rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Poprawy jakości i poziomu życia osób starszych nie można bowiem 

uzyskać bez rozwiązań i interwencji o charakterze systemowym, w ramach których osobom 



 
 

 

starszym zapewniona zostałaby m.in. szeroka dostępność do usług ochrony zdrowia, usług 

społecznych oraz produktów dla osób o ograniczonej sprawności. W tym kontekście powstaje 

pytanie, jak w ramach polityki senioralnej rozwiązać problem powszechnej dostępności osób 

starszych do świadczeń systemu ochrony zdrowia i usług społecznych  

 

I.2 Z treści Programu nie wynika ostateczna perspektywa czasowa jego realizacji oraz zakres 

ewentualnych przyszłych interwencji. Program z jednej strony zakłada okres oddziaływania w 

ramach lat 2012 -2013, z drugiej odwołuje się do strategii rozwoju kraju o charakterze średnio- i 

długofalowym do roku 2030 włącznie. Co więcej, Program expressis verbis przewiduje „komponent 

długookresowy – systemowy”. Wydaje się zatem konieczne co najmniej prognostyczne określenie, 

w jakim przedziale czasowym realizowany ma być komponent systemowy, a także czy realizacja 

komponentu konkursowego przewidziana jest również po roku 2013.  

 

I.3 Program zakłada, że jego drugi komponent stanowić będzie wkład do stworzenia podstaw 

strategii realizacji polityki systemowej na rzecz osób starszych, co uważamy za wartościowe 

założenie. Z dalszego opisu Programu wynika jednak, że komponent drugi to komponent 

konkursowy składający się z czterech priorytetów, z którego opisu nie wynika wyraźnie jak miałby 

spełniać swoją rolę. W szczególności brak jest w nim elementów badawczych, pogłębionej 

ewaluacji projektów etc.  

 

II. Beneficjenci w kontekście podstawy prawnej i celów Programu  

 

II.1 Za podstawę prawną Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2012-2013 przyjęto przede wszystkim art. 5c Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Punktem odniesienia tego artykułu jest wspieranie rozwoju 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 upp. Konsekwentnie, w 

Rozdziale 8: Beneficjenci programu jako podmioty uprawnione do korzystania ze środków 

finansowych, w ramach I i II tury wymienia się krąg podmiotów, o których mowa w art. 5c upp. 

 

II.2 W tym kontekście doprecyzowania wymagają jednak fragmenty Programu, nawiązujące do 

(pośredniego?) wspierania organizacji/instytucji nie posiadających statusu OPP lub  nie będących 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 upp. I tak na przykład, w Programie w kilku miejscach 

mowa jest o wspieraniu „organizacji, instytucji działających na rzecz osób starszych”. Co więcej, 

Program zakłada „dofinansowanie rozwoju oraz powstania nowej oferty edukacyjnej dla osób 

starszych, w ramach już istniejących organizacji (np. w formie UTW, innych organizacji 

pozarządowych)“ oraz „wsparcie tworzenia nowych UTW oraz filii UTW (działających przy 

uczelniach wyższych)“, wskazując zarazem, że UTW działają również jako struktury uczelni 

wyższych, bibliotek publicznych i domów kultury. Ponadto w Programie mowa jest o 

przekazywaniu dotacji beneficjentom „na podstawie umów z UTW i innymi podmiotami”, bez 

sprecyzowania, że chodzi o UTW posiadającymi status OPP lub będącymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 upp. Domyślnie można więc przyjąć, że UTW nie będące 

organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 upp mogą korzystać 



 
 

 

ze wsparcia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 upp, o której mowa w Rozdziale 8: Beneficjenci programu. Z tego względu zasadnym 

wydaje się użycie w zapisach Programu ujednoliconych sformułowań, co naszym zdaniem 

korzystnie wpłynęłoby na jego przejrzystość i czytelność. 

 

II.3 Również w tym kontekście nasuwa się uwaga, że nadmierna werbalizacja UTW jako szczególnej 

kategorii beneficjentów może prowadzić do osłabienia logicznej i prawnej spójności dokumentu; 

zwłaszcza w świetle art. 5c upp. W całym dokumencie ponadto, należy wyraźnie i jednolicie 

zdefiniować, w ramach których priorytetów obligatoryjny jest udział UTW w projektach, oraz że 

zgodnie z zapisem z Rozdziału 8: Beneficjenci programu – dotacje otrzymywać mogą UTW 

posiadające status OPP lub będące podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 upp oraz pozostałe 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 upp spełniające kryteria 

przedmiotowe.  

 

II.4 W kontekście celów programu należy wspomnieć, że oferta edukacyjna UTW skierowana jest 

jedynie do pewnej grupy osób w wieku starszym, charakteryzującej się wysokim stopniem 

wykształcenia i bardziej rozwiniętą skłonnością do partycypacji społecznej, niż np. osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym.  

 

II.5 Zaznaczamy, że naszym zdaniem przyjęcie jako podstawy prawnej Programu art. 5c upp 

implikuje intensywne włączenie OPP i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 upp w realizację 

komponentu systemowego Programu, co jednak nie zostało ujęte w tekście punktu I: Komponent 

systemowy Rozdziału 6: Priorytety i kierunki interwencji. Co więcej zasadnym wydaje się, by 

komponent systemowy opisany został szerzej, również ze względu na możliwe korelacje z 

komponentem konkursowym.  

 

Podsumowując tę część, chcemy podkreślić jedną z podstawowych niespójności wynikających z 

Programu. Mianowicie w zapisach Programu kilkakrotnie wskazuje się, iż jest on adresowany do 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Z drugiej strony, za bezpośrednich beneficjentów uznaje się 

organizacje pozarządowe. Wydaje się więc, iż twórcy Programu pominęli ważną grupę 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które nie mają osobowości prawnej w formie stowarzyszenia. 

Teraźniejsze brzmienie zapisów Programu uniemożliwia im staranie się o środki, jako jedyne 

wyjście pozostawiając ewentualne partnerstwo z innymi organizacjami bądź Uniwersytetami 

Trzeciego Wieku.  

 

III. Część diagnostyczna Programu  

 

III.1 Z całą pewnością na uznanie zasługuje obszerna część diagnostyczna Programu, w tym 

zwłaszcza analiza demograficzna oraz analiza działalności społecznej osób starszych, form edukacji 

dla osób starszych, budżetu czasu wolnego osób starszych oraz poziomu zdrowia i usługi 

kierowanych do osób starszych.  

 



 
 

 

III.2 W tym pozytywnym kontekście, chcemy jednak wskazać na konieczność uzupełnienia części 

diagnostycznej w punktach dotyczących działalności społecznej osób starszych oraz zdrowia i 

usług kierowanych do osób starszych, a także sytuacji materialnej gospodarstw domowych 

seniorów. Część diagnostyczna powinna również zostać uzupełniona o „wskaźnik geograficzny” - 

wszak seniorzy z małych miasteczek i obszarów wiejskich to grupa, która charakteryzuje się 

innymi uwarunkowaniami, niż seniorzy z miast dużych i miast powiatowych. Dlatego też 

uwarunkowania geograficzne należy wziąć pod uwagę przy planowaniu wsparcia, by tym 

skuteczniej umożliwić i założyć działania na rzecz aktywizacji społecznej seniorów na obszarach 

wiejskich i małych miast. Z tego punktu widzenia istotne byłoby również bardziej precyzyjne 

zdefiniowanie grupy docelowej programu i jej wyraźniejsza kategoryzacja ze względu na wiek i 

planowane zakresy interwencji.  

 

III.3 Część diagnostyczna powinna być w szczególności uzupełniona o zdefiniowanie sposobu 

rozumienia aktywności społecznej osób starszych. Zapewne z uwagi na brak takiej definicji w 

diagnozie pominięto np. obszar aktywnego i biernego uczestniczenia osób starszych w kulturze, 

rekreacji i turystyce - również w kontekście istniejącej infrastruktury i ograniczeń osób starszych 

dla rozwoju aktywności w tych obszarach. Pominięto również specyficzną działalność społeczną 

osób starszych, która skupiona jest przy wspólnotach parafialnych kościoła katolickiego oraz 

innych kościołów, związków wyznaniowych i ruchów religijnych. Naszym zdaniem, zwłaszcza w tej 

fazie życia ludzkiego, kontekst religijny aktywności społecznej odgrywa szczególną rolę i dotyczy 

codzienności znaczącej części seniorek i seniorów.  

 

III.4 W punkcie dotyczącym form edukacji dla osób starszych, Program koncentruje się na 

działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nie odnosząc się do innych (instytucjonalnych i 

pozainstytucjonalnych) form organizacji kształcenia dorosłych. Niezbędne jest przeprowadzenie 

analizy dostępnych informacji dotyczących powyższych punktów, względem podjęcia – już w 

trakcie realizacji Programu – odpowiednich działań badawczych.  

 

III.5 Uzupełnienia wymagają również zapisy dotyczące zdrowia i usług kierowanych do osób 

starszych. O ile słuszną jest teza, że zdrowie i dobra kondycja fizyczna są niezbędne do cieszenia się 

aktywną starością, o tyle brak jest w opisie merytorycznym Programu informacji o kondycji 

fizycznej i psychicznej osób starszych w Polsce, a także o stopniu dostępności usług ochrony 

zdrowia oraz usług opiekuńczych - w tym rozwoju geriatrii, czy też usług pielęgnacyjnych, pomocy 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, etc. Jakkolwiek kwestia opieki zdrowotnej generalnie 

uznana jest w Programie za kluczową. 

 

IV. Priorytety i kierunki interwencji Programu  

 

IV.1 Generalnie zgadzamy się z zaproponowanymi w Programie priorytetami i kierunkami 

interwencji, mając jednak nadzieję na uwzględnienie w jego zapisach opinii WRZOS. Wydaje nam 

się, że Program nie poświęca wystarczającej uwagi dosyć oczywistej korelacji usług społecznych na 



 
 

 

rzecz osób starszych (o wysokiej jakości i powszechnej dostępności) z poziomem aktywności 

społecznej tej grupy wiekowej.  

IV.2 O ile w części diagnostycznej Program wskazuje na konieczność rozwoju usług społecznych w 

dziedzinie sportu, turystyki, wypoczynku, profilaktyki zdrowia oraz profilaktyki społecznej, 

stwierdzając, że działania takie „realizowane są w różnych formach edukacji osób starszych” nie 

dostrzegając, że są to jednak raczej klasyczne obszary działalności nie tyle usługowej, co 

samopomocowej osób starszych, o tyle słusznie dodaje w Rozdziale 6: Priorytety i kierunki 

interwencji usługi typu opiekuńczego, prowadzenie gospodarstwa domowego etc.  

 

Generalnie jednak, w dokumencie raczej marginalnie i ogólnikowo potraktowano zapisy odnoszące 

się do usług społecznych wobec osób starszych, mimo tego, że tylko dzięki tego typu usługom 

osoba starsza będzie miała możliwość bycia aktywnym społecznie.  

 

IV.3 W ramach priorytetu IV zakłada się realizację projektów w gminach o wysokiej medianie 

wieku mieszkańców, wymieniając przy tym konkretne województwa - łódzkie, śląskie i opolskie. 

Zgadzamy się, że ze względów demograficznych w tych właśnie regionach powinny zostać podjęte 

działania interwencyjne; chcemy jednak zaznaczyć, że zapis Priorytetu IV nie powinien 

jednocześnie wykluczać innych województw z realizacji działań na rzecz seniorów.  

 

IV.4 Doprecyzowania wymaga określenie górnej granicy dotacji na kwotę 50 tysięcy złotych. Jeżeli 

odnosi się ona do projektów realizowanych w tzw. I turze (tj. w praktyce Priorytet I), można by tę 

kwotę przyjąć. Zapis jednak nie jest jednoznaczny, ponieważ dotyczy zarazem lat 2012 – 2013. 

Naszym zdaniem dla Priorytetów II – IV kwota ta powinna ulec istotnemu zwiększeniu, gdyż 

obecnie założona wysokość nie pozwala na wprowadzenie zmian systemowych, zwłaszcza w 

obszarze partycypacji. Czyni to więc zapisy Programu nierealnymi. 

 

IV.5 Możliwość wniesienia wkładu własnego w formie wkładu osobowego oraz charakter 

prefinansowy wsparcia oceniamy bardzo pozytywnie, uznając go za wysoce zasadny. 

 

V. Partnerstwo publiczno-społeczne, współpraca organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 upp z jednostkami samorządu terytorialnego  

 

V.1 Zasadę partnerstwa publiczno-społecznego, która została przyjęta w zapisach Programu 

znajdujemy z zadowoleniem. Naszym zdaniem, promując współpracę OPP i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 upp, Program wnosi również istotny wkład do rozwoju kultury 

współpracy międzysektorowej.  

 

V.2 Jednocześnie jednak, naszą wątpliwość budzi obligatoryjność współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów w ramach priorytetów II i III. Nie w 

każdym przypadku współpraca taka jest możliwa, względnie celowa. Biorąc pod uwagę istotną 

„wartość dodaną” współpracy międzysektorowej, należałoby rozważyć możliwość wprowadzenia 



 
 

 

współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jako kryterium strategicznego (dodatkowa 

punktacja w ocenie projektów).  

 

V.3 W naszej ocenie, zgodne z duchem partnerstwa publiczno-społecznego byłoby również 

uzupełnienie zapisów Rozdziału 12: Nadzór nad realizacją programu, w taki sposób by zapewnić 

zwiększenie partycypacji społecznej w procesie monitoringu Programu, chociażby przez możliwość 

monitoringu Programu przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych 
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opóźnieniem, opinię przesyłam w załączeniu. 
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Opinia do projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2012-2013 z dnia 22 czerwca 2012 r. sformułowana w odpowiedzi na pismo 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza z dnia 29 

czerwca 2012 r. skierowane do członków Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

 

1. Streszczenie 

 

Należy z zadowoleniem przyjąć fakt podjęcia przez Rząd wysiłku stworzenia i przystąpienia 

do realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2012-2013. Na szczególne podkreślenie zasługuje też ogromny wkład pracy Zespołu 

(międzydepartamentalnego) ds. polityki na rzecz osób starszych, który przygotował projekt 

programu.  

 

Po skonfrontowaniu zdefiniowanego celu programu: „poprawa jakości i poziomu życia osób 

starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną” z zakresem planowanej 

interwencji warte przemyślenia byłoby ograniczenie zdefiniowanego celu np. do wzrostu 

aktywności osób starszych w różnych obszarach życia społecznego, ew. w połączeniu z 

wyrównywaniem szans osób starszych zamieszkałych na terenach o niższym stopniu rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Wydaje się ponadto, iż koniecznym byłoby doprecyzowanie, co 

najmniej o charakterze prognostycznym, w jakim przedziale czasowym realizowany ma być 

komponent systemowy, oraz czy przewiduje się realizację komponentu konkursowego 

również po roku 2013.  

 

Ze względu na przyjęcie jako podstawy prawnej Programu art. 5c Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  beneficjentami bezpośrednimi 

trybu konkursowego mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 Ustawy. Oznacza to konieczność doprecyzowania zasad współpracy z jst oraz 

tymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, które działają w innych formach prawno-

organizacyjnych (program wymienia UTW jako szczególną kategorię beneficjentów). Przyjęta 

podstawa prawna implikuje również działania na rzecz i z udziałem organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy w ramach planowanego 

komponentu systemowego.  

 

Na uwagę zasługuje obszerna część diagnostyczna programu, jakkolwiek wymaga ona jeszcze 

licznych uzupełnień. Generalnie, można zgodzić się z zaproponowanymi priorytetami i 

kierunkami interwencji programu, zwłaszcza przy uwzględnieniu poczynionych już wyżej 

uwag. Wydaje się jednak, że program nie poświęca wystarczającej uwagi dosyć oczywistej 
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korelacji usług społecznych (o wysokiej jakości i powszechnej dostępności) na rzecz osób 

starszych z poziomem aktywności społecznej tej grupy wiekowej. Chodzi tu nie tylko o usługi 

edukacyjne, lecz również inne usługi aktywizujące, typu opiekuńczego, prowadzenie 

gospodarstwa domowego etc. Zróżnicowania wymaga określenie górnej granicy dotacji na 

kwotę 50 tysięcy złotych. Jako bardzo pozytywną przyjąć należy możliwość wniesienia 

wkładu własnego w formie wkładu osobowego oraz charakter prefinansowy wsparcia.  

 

Jako bardzo pozytywny element programu ocenić należy zasadę partnerstwa publiczno-

społecznego. Współpraca z jst powinna być potraktowana jako kryterium strategiczne 

(dodatkowa punktacja w ocenie projektów). Zgodne z duchem partnerstwa publiczno-

społecznego byłoby prowadzenie monitoringu programu przez Radę Działalności Pożytku 

Publicznego. 

 

 

2. Uwagi wstępne 

 

2.1 Z wielkim zadowoleniem odnieść należy się do faktu podjęcia przez Rząd wysiłku 

stworzenia i przystąpienia do realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2012-20131. Jest to prawdopodobnie pierwsza w ogóle próba 

stworzenia założeń nowoczesnej polityki senioralnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje 

też ogromny wkład pracy powołanego w dniu 21 maja 2012 r. w ramach Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej Zespołu (międzydepartamentalnego) ds. polityki na rzecz osób starszych, 

który przygotował projekt Programu. 

 

2.2 Opinia niniejsza, ze względu na bardzo krótki wymagany termin jej sporządzenia (3 dni 

robocze) odnosi się jedynie do najważniejszych aspektów Programu. Mimo krótkiego 

terminu w treści opinii zawarte są głosy członków Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków 

Organizacji Socjalnych WRZOS, w szczególności pani Anny Kruczek, pani Renaty Berent-

Mieszczanowicz oraz pana Bartłomieja Głuszaka; nie było natomiast możliwości 

przeprowadzenia szerszej konsultacji w gronie organizacji samopomocowych osób starszych 

i działających (świadczących usługi na rzecz) na rzecz osób starszych zrzeszonych w 

strukturach federacyjnych WRZOS.2  

                                                           
1
 W tekście opinii dalej jako Program 

2
 WRZOS zrzesza łącznie około 600 organizacji pozarządowych, będąc realizatorem programów senioralnych zarówno o 

charakterze samopomocowym i reprezentacji interesów, np. Senior Task Force, jak i projektów dotyczących rozwoju usług 
społecznych na rzecz seniorów, np. jako lider części projektu „systemowego” 1.18. Ponadto niektóre federacje członkowskie 
WRZOS na poziomie wojewódzkim współkreują i realizują wojewódzkie programy polityki senioralnej (np. Federacja 
Organizacji Socjalnych FOSa w wojwództwie warmińsko-mazurskim). 
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3. Program a przyszłość polityki publicznej na rzecz osób starszych 

 

3.1 Po skonfrontowaniu zdefiniowanego celu Programu: „poprawa jakości i poziomu życia 

osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną”3 z zakresem 

planowanej interwencji warte przemyślenia byłoby ograniczenie zdefiniowanego celu np. do 

wzrostu aktywności osób starszych w różnych obszarach życia społecznego, ew. w 

połączeniu z wyrównywaniem szans osób starszych zamieszkałych na terenach o niższym 

stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Poprawy jakości i poziomu życia osób starszych 

nie można bowiem uzyskać bez rozwiązań i interwencji o charakterze systemowym (szeroka 

dostępność do usług ochrony zdrowia, usług społecznych, produktów dla osób o 

ograniczonej sprawności z powodu wieku). W tym kontekście powstaje pytanie, jak w 

ramach poliyki senioralnej rozwiązać problem powszechnej dostępności osób starszych do 

świadczeń systemu ochrony zdrowia i usług społecznych 

 

3.2 Z treści Programu nie wynika ostateczna perspektywa czasowa jego realizacji oraz zakres 

przyszłej interwencji. Z jednej strony, tytuł programu zakłada okres jego oddziaływania 

ograniczony do okresu 2012 -2013; z drugiej strony, program odwołuje się do różnych 

dokumentów strategicznych o charakterze średnio- i długofalowym, do roku 2030 włącznie.4 

Ponadto, Program expressis verbis przewiduje „komponent długookresowy – systemowy”.5 

Wydaje się, iż koniecznym byłoby doprecyzowanie, co najmniej o charakterze 

prognostycznym, w jakim przedziale czasowym realizowany ma być komponent systemowy, 

oraz czy przewiduje się realizację komponentu konkursowego również po roku 2013. 

 

3.3 Program zakłada, że jego drugi komponent stanowi wkład do stworzenia strategicznych 

podstaw realizacji polityki publicznej na rzecz osób starszych.6 Wydaje się, że jest to bardzo 

wartościowe założenie. Z dalszego opisu programu wynika jednak, że komponent II to 

komponent konkursowy składający się z czterech priorytetów. Z opisu tego komponentu7 nie 

wynika w sposób wyraźny, w jaki sposób miałby tą rolę spełnić. W szczególności brak jest w 

nim elementów badawczych, pogłębionej ewaluacji projektów etc. 

                                                           
3
 Program, rozdział 3: Cele programu, zd. 1, str. 17 

4
 Program, rozdział 4: Działania na rzecz osób starszych w dokumentach strategicznych, str. 18-19 

5
 Program, rozdział 6: Priorytety i kierunki interwencji, str. 20 

6
 Program, wstęp, ostatni akapit, str. 3 

7
 Program, rozdział 6: Priorytety i kierunki interwencji, str. 20-23 
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4. Beneficjenci w kontekście podstawy prawnej i celów Programu 

 

4.1 Za podstawę prawną Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2012-2013 przyjęto8 przede wszystkim art. 5c Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.9 Punktem odniesienia art. 5c 

upp jest wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych10 oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 upp. Konsekwentnie, w rozdziale 8: Beneficjenci programu Program jako 

podmioty uprawnione do korzystania ze środków finansowych w ramach I i II tury wymienia 

krąg podmiotów, o których mowa w art. 5c upp.11 

 

4.2 W tym kontekście doprecyzowania wymagają jednak te fragmenty Programu, które 

nawiązują do (pośredniego?) wspierania organizacji/instytucji nie będących op lub 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 upp. I tak np. w programie w kilku miejscach 

mowa jest o wspieraniu instytucji, np. „organizacji, instytucji działających na rzecz osób 

starszych”.12  Program zakłada też „dofinansowanie rozwoju oraz powstania nowej oferty 

edukacyjnej dla osób starszych, w ramach już istniejących organizacji (np. w formie UTW13, 

innych organizacji pozarządowych)“ oraz „wsparcie tworzenia nowych UTW oraz filii UTW 

(działających przy uczelniach wyższych)“14, wskazując zarazem, że UTW działają również jako 

struktury uczelni wyższych, bibliotek publicznych i domów kultury.15 Ponadto w Programie 

mowa jest o przekazywaniu dotacji beneficjentom Programu „na podstawie umów z UTW i 

innymi podmiotami”, bez wyspecyfikowania, że chodzi o UTW będące op lub podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 upp.16 Domyślnie można by przyjąć, że UTW nie będące op lub 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 upp mogą korzystać ze wsparcia w ramach 

współpracy z op lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 upp, o której mowa w 

rozdziale 8: Beneficjenci programu.17 Wydaje się jednak, że przejrzystość i czytelność 

programu zyskałyby, gdyby odpowiednie sformułowania zostały zharmonizowane. 

 

4.3 Również w tym kontekście nasuwa się uwaga, że nadmierna werbalizacja UTW jako 

szczególnej kategorii beneficjentów może – zwłaszcza w świetle art. 5c upp – prowadzić do 

osłabienia logicznej i prawnej spójności dokumentu.18 Należy ponadto wyraźnie i jednolicie 

dla całego dokumentu zdefiniować, w ramach których priorytetów obligatoryjny jest udział 

UTW w projektach, oraz że dotacje otrzymywać mogą – zgodnie zresztą z zapisem z rozdziału 

8: Beneficjenci programu – UTW prowadzone w formie op lub podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 upp oraz pozostałe op lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 upp spełniające 

                                                           
8
 Program, rozdział 2, str. 15-16 

9
 W tekście opinii dalej jako upp 

10
 W tekście opinii dalej jako op 

11
 Program, rozdział 8, str. 24 

12
 Program, rozdział 5: Główne założenia programu, str. 20 

13
 UTW = Uniwersytet Trzeciego Wieku 

14
 Program, rozdział 3: Cele programu, str. 17 

15
 Program, przypis nr 15, str, 17 

16
 Program, rozdział 7: Finansowanie programu, str. 24 

17
 Program, str. 24 

18
 Nadmierna werbalizacja roli UTW może również nasuwać wątpliwości w związku z treścią art. 5 ust. 3 upp. 
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kryteria przedmiotowe. 

 

4.4 Przy tej okazji – również w kontekście celów programu – warto wspomnieć, że oferta 

edukacyjna UTW skierowana jest jedynie do pewnej grupy osób w wieku starszym, 

charakteryzującej się wysokim stopniem wykształcenia i bardziej rozwoniętą skłonnością do 

partycypacji społecznej, niż np. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

 

4.5 Wreszcie, przyjęcie jako podstawy prawnej Programu art. 5c upp implikuje intensywne 

włączenie op i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 upp w realizację komponentu 

systemowego Programu, co jednak nie zostało ujęte w tekście punktu I: Komponent 

systemowy rozdziału 6: Priorytety i kierunki interwencji.19 Wydaje się ponadto, że 

komponent systemowy powinien zostać opisany szerzej, również ze względu na możliwe 

korelacje z komponentem konkursowym. 

 

 

5. Część diagnostyczna Programu 

 

5.1 Na uznanie zasługuje obszerna część diagnostyczna programu20, w tym zwłaszcza analiza 

demograficzna oraz umieszczenie w części diagnostycznej pozostałych jej punktów: 

działalność społeczna osśb starszych, formy edukacji dla osób starszych, budżet czasu 

wolnego osób starszych oraz zdrowie i usługi kierowane do osób starszych. 

 

5.2 W tym – pozytywnym – kontekście należy wskazać na konieczność uzupełnienia części 

diagnostycznej w punktach dotyczących działalności społecznej osób starszych oraz zdrowia i 

usług kierowanych do osób starszych. Część diagnostyczna mogła by zostać również 

uzupełniona o uwarunkowania geograficzne: zwłaszcza seniorzy z małych miasteczek i 

obszarów wiejskich to grupa, która charaketryzuje się innymi uwarunkowaniami, niż seniorzy 

z dużych miast czy choćby miast powiatowych. Istotne byłoby również bardzie jednoznaczne 

określenie minimalnego wieku grupy docelowej programu, lub jej wyraźniejsza kategoryzacja 

ze względu na planowane zakresy interwencji. 

 

5.3 Wydaje się, że część diagnostyczna mogła by być w szczególności uzupełniona o 

zdefiniowanie sposobu rozumienia aktywności społecznej osób starszych. Zapewne z uwagi 

na brak takiej definicji w diagnozie pominięto np. obszar uczestnictwa aktywnego i biernego 

w kulturze, rekreacji i turystyki osób starszych również w kontekście istniejącej infrastruktury 

i ograniczeń dla rozwoju aktywności w tych obszarach aktywności osób starszych. Pominięto 

również specyficzną działalność społeczną osób starszych, która skupiona jest przy 

wspólnotach parafialnych kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych 

a także w ramach różnych ruchów religijnych. Wydaje się wszakże, że zwłaszcza w tej fazie 

życia ludzkiego kontekst religijny aktywności społecznej odgrywa szczególną rolę i dotyczy 

                                                           
19

 Program, str. 20 
20

 Program, rozdział 1: Diagnoza, str. 4-15 
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znaczącej części seniorek/seniorów. 

 

5.4 W punkcie dotyczącym form edukacji dla osób starszych Program koncentruje się na 

działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nie odnosząc się do innych form, instytucji i 

organizacji kształcenia dorosłych. Wydaje się niezbędne przeprowadzenie analizy 

dostępnych informacji dotyczących powyższych punktów, wzgl. przeprowadzenia – już w 

trakcie realizacji Programu – odpowiednich przedsięwzięć badawczych. 

 

5.5 Uzupełnienia wymaga również punkt dotyczący zdrowia i usług kierowanych do sób 

starszych. O ile słuszną jest teza, że zdrowie i dobra kondycja jest niezbędna do bycia 

aktywnym seniorem, o tyle brak jest w opisie informacji o kondycji fizycznej i psychicznej 

osób starszych w Polsce, a także o stopniu dostępu usług ochrony zdrowia oraz 

opiekuńczych,  np. o stopniu rozwoju geriatrii czy też usług pielęgnacyjnych, pomocy w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego etc., jakkolwiek kwestia opieki zdrowotnej 

generalnie uznana jest w Programie za kluczową.21 

 

 

6. Priorytety i kierunki interwencji Programu 

 

6.1 Generalnie, można zgodzić się z zaproponowanymi priorytetami i kierunkami interwencji 

programu, zwłaszcza przy uwzględnieniu poczynionych już wyżej uwag. Wydaje się jednak, 

że Program nie poświęca wystarczającej uwagi dosyć oczywistej korelacji usług społecznych 

na rzecz osób starszych (o wysokiej jakości i powszechnej dostępności) z poziomem 

aktywności społecznej tej grupy wiekowej. 

 

6.2 O ile w części diagnostycznej Program wskazuje na konieczność rozwoju usług 

społecznych w dziedzinie sportu, turystyki, wypoczynku, profilatyki zdrowia oraz profilaktyki 

społecznej, stwierdzając, że działania takie „realizowane są w różnych formach edukacji osób 

starszych”22 i nie dostrzegając, że są to jednak raczej klasyczne obszary działalności nie tyle 

usługowej co samopomocowej osób starszych, o tyle – słusznie – dodaje w rozdziale 6: 

Priorytety i kierunki interwencji23 usługi typu opiekuńczego, prowadzenie gospodarstwa 

domowego etc. Generalnie jednak w dokumencie raczej marginalnie i w ogólny sposób 

odniesiono się do usług społecznych wobec osób starszych, jakkolwiek chodzi właśnie o 

usługi, dzięki którym osoba starsza będzie miała możliwość bycia aktywnym społecznie. 

 

6.3 W ramach priorytetu IV zakłada się projekty realizowane w gminach o wysokiej medianie 

wieku mieszkańców, wymieniając równocześnie konkretne województwa, co sugeruje 

(słusznie?), że chodzi o gminy o wysokiej medianie wieku mieszkańców położone wyłącznie 

w tych województwach.24 

                                                           
21

 Program, podrozdział 1.5: Zdrowie i usługi kierowane do osób starszych, zd. 1, str. 14 
22

 Program, podrozdział 1.5: Zdrowie i usługi kierowane do osób starszych, str. 15 
23

 Program, rozdział 6: Priorytety i kierunki interwencji, tabela na str. 22 
24

 Program, rozdział 6: Priorytety i kierunki interwencji, tabela na str. 22 
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6.4 Doprecyzowania wymaga określenie górnej granicy dotacji na kwotę 50 tysięcy złotych.25 

Jeżeli odnosi się ona do projektów realizowanych w tzw. I turze (tj. w praktyce Priorytet I), 

można by tą kwotę przyjąć. Zapis jednak nie jest jednoznaczny wzgl. całkowicie zrozumiały, 

ponieważ dotyczy zarazem lat 2012 – 2013; dla priorytetów II – IV kwota ta musiałaby ulec 

istotnemu zwiększeniu. 

 

6.5 Jako bardzo pozytywną przyjąć należy możliwość wniesienia wkładu własnego w formie 

wkładu osobowego oraz charakter prefinansowy wsparcia.26 

 

 

7. Partnerstwo publiczno-społeczne, współpraca organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 upp z jednostkami samorządu terytorialnego 

 

7.1 Jako bardzo pozytywny element programu ocenić należy zasadę partnerstwa publiczno-

społecznego. Promując współpracę op i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 upp 

Program wnosi również istotny wkład do rozwoju kultury współpracy intersektoralnej. 

 

7.2 Zarazem wątpliwość budzi obligatoryjność współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego w zakresie realizacji projektów w ramach priorytetów II i III.27 Nie w każdym 

przypadku współpraca taka jest możliwa względnie celowa. Biorąc jednak pod uwagę istotną 

„wartość dodaną” współpracy intersektoralnej, należałoby rozważyć możliwość 

wprowadzenia współpracy z jst jako kryterium strategicznego (dodatkowa punktacja w 

ocenie projektów). 

 

7.3 Wydaje się, że zgodne z duchem partnerstwa publiczno-społecznego byłoby takie 

uzupełnienie zapisów rozdziału 12: Nadzór nad realizacją programu28, aby Rada Działalności 

Pożytku Publicznego uzyskała możliwość monitoringu Programu. 

 

 

 

                                                           
25

 Program, rozdział 11: Zasady finansowania, str. 25 
26

 Program, rozdział 11: Zasady finansowania, str. 25-26 
27

 Program, rozdział 6: Priorytety i kierunki interwencji, tabela na str. 21 
28

 Program, str. 26 



44. Ks. Stanisław Słowik 

Szanowna Pani 
w ślad za wczorajszym mailem w sprawie uwag do Rządowego Programu pragnę  
zwrócić uwagę na jeden szczególne ważny aspekt. 
Jak zaznaczyłem w opinii na stronie 20 pojawiła się niebezpieczna formuła  
która zawęża krąg dostępu do podmiotów, 
które dotychczas pracowały w formule UTW. Jak państwo zauważyli w  
diagnozie - woj Świętokrzyskie jest na szarym końcu 
listy aktywności seniorów w tym obszarze. Wiele wskazuje na to że jedyny UTW  
Świętokrzyski nie będzie w stanie szybko 
zwielokrotnić swoich działań i upowszechnić usługi na terenie  
województwa???? 
Jeszcze raz proszę o skorygowanie zapisów na str 20 aby dopuścić do konkursu  
organizacje, które np wspólnie z samorządami 
zadeklarują gotowość podjęcia podobnych działań, lub nawet tworzenie  
formalnie nowych UTW. 
Dziękuję za zrozumienie i uwzględnienie poprawek dla dobra efektów Programu. 
Z poważaniem 
Ks.Słowik 

 

Szanowni Państwo 
 
istotnie w tak krótkim czasie nie sposób o pogłębioną analizę, 
jednak na gorąco przesyłam kilka istotnych uwag. 
1/ Na wstępie mam pytanie czy obecny konkurs ogłoszony przez Min Spraw  
Zagranicznych jest częścią tego Programu??? 
Z ogłoszenia to nie wynika, ale zadania są niemal identyczne? 
2/ Dlaczego w analizie sytuacji nie brano pod uwagę aktywności osób  
starszych w formie wolontariatu w NGOs 
Ograniczenie tej aktywności wyłącznie do UTW jest ewidentnym błędem  
metodologicznym.!!! 
3/ Usilnie proszę o skorygowanie warunków dostępu do programu na str 24 dla  
podmiotów które dotychczas nie prowadziły UTW, 
ale są zainteresowane utworzeniem takiej jednostki. Należy też zauważyć  
że formuła edukacyjna UTW nie cieszy się zbytnim entuzjazmem.... 
4/ Przywołanie w Programie przepisów dotyczących wieloletniego planu  
finansowego oraz zasad prowadzenia polityki rozwoju 
daje podstawę do konstruowania projektów dwuletnich - podobnie jak  
dzieje się od kilku lat w FIO. 
5/ Działanie w systemie dotacji jednorocznych "zamykanych na 31 XII" jest  
bardzo niesprzyjające efektywności działań!!! 
Po rozliczeniu I etapu w styczniu 2013 zostanie ogłoszony nowy konkurs  
co spowoduje zastój w działaniach programowych min do maja 2013. 
Proponuję więc zaplanowanie dwóch konkursów np na sierpień br oraz na marzec  
2013; z tym że oferty złożone w br posiadałyby podział zadań i budżetu na  
rok 2012 i 2013. 
Pozwoli to kontynuować działania projektowe zaraz po nowym roku z komponentu  



następnego roku. Ważne jednak aby oferty dwuletnie mogły być na kwotę do  
100.000zł 
6/ Niezrozumiała i sprzeczna z warunkami konkursu jest informacja ze strony  
20 na temat komponentu systemowego??? 
Jest to ważny element, ale powinien być zabezpieczony poprzez konkursy  
na działania wieloletnie zgodnie z ustawą o dział pożytku publicznego. 
Pomysł projektów systemowych w POKL mocno kuleje i nie widzę powodów  
dla jego powielania. 
Pozdrawiam 
Ks. Stanisław Słowik 



45. Marek Tram ś 

Szanowna Pani, 
 
poniżej przesyłam uwagi do Programu na rzecz aktywności osób starszych nadesłane 
przez Pana Marka Tramsia, członka rady Działalności Pożytku Publicznego. 
 
 
Pozdrawiam, 



Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 zasługuje na 

pozytywną ocenę. 

Wobec trendów demograficznych – opisanych trafnie w programie – systematycznie wzrasta odsetek 

osób starszych w ogóle populacji. Przewiduje się, że do 2035 roku liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym wzrośnie w stosunku do 2010 ro o 49%, przy czym w grupie wiekowej 90+ wzrost 

będzie 2,5-krotny, zaś w grupie wiekowej 85-89 – dwukrotny. Sytuacja taka wymaga poszukiwania 

sposobów aktywizacji osób starszych. 

Osoby te często posiadają duże zasoby wolnego czasu; istotną barierę stanowi natomiast ograniczona 

ilość posiadanych środków finansowych, będąca konsekwencją nie najwyższej wysokości świadczeń z 

ubezpieczenia emerytalnego. W tej sytuacji zamiar przeznaczenia 60 mln zł na poprawę jakości i 

poziomu życia osób starszych przez aktywność społeczną zasługuje na poparcie. 

Pewne wątpliwości budzi jednak wyróżnienie komponentu systemowego. Opisany on został (s. 20 

Programu) jako działania uwzględniające wiele dziedzin życia, warunkujące jakość życia osób 

starszych i objęte długofalową polityką wobec osób starszych. Opis taki praktycznie nie pozwala na 

ustalenie, co komponent ten będzie zawierał. Powinien on zatem zostać albo usunięty, albo 

precyzyjniej scharakteryzowany. Warto przy tym wskazać, że Program nie wskazuje jakie środki w 

latach 2012-2013 zostaną przeznaczone na komponent systemowy. 

W komponencie konkursowym pewne wątpliwości budzi priorytet IV – usługi społeczne wobec osób 

starszych. O ile bowiem pierwsze trzy priorytety ukierunkowane są wyraźnie na zwiększenie 

aktywności osób starszych, to ostatni priorytet ma wyraźnie charakter usługowy w stosunku do osób 

starszych (zwłaszcza działanie trzecie – wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój 

usług opartych o działalność wolontariuszy). Nie negując potrzeby takich działań, wydaje się że nie 

przystają one do programu ukierunkowanego na aktywność osób starszych – chyba że większy nacisk 

zostanie położony na wzmacnianie form samopomocy. 



46. Rada Działalno ści Po żytku Publicznego Woj. Kujawsko – Pomorskiego, 

Łucja Andrzejczyk 

 
W imieniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Kujawsko - Pomorskiego przekazuję 
uwagi do Rządowego Programu na rzecz Aktywnosci Osób Starszych- 
  
1/wnosimy o rozważenie uzupełnienia programu o kierunki współpracy międzypokoleniowej 
w kierunkach interwencji np w formie mentoringu, dzielenia się umiejętnościami w ramach 
banków czasu 
2/w kryteriach konkursów wnosimy o dodanie kryterium , które ograniczyłoby sięganie po 
środki konkursowe innych instytytucji niż działające na rzecz seniorów, zatem ograniczenie 
tylko do ngo działających z  i na rzecz seniorów.  
3/ w innej sytuacji wskazane byłoby dokumentowanie np listem intencyjnym od grupy 
seniorów na rzecz , której realizowany byłby projekt/ chodzi o zminimalizowanie 
przypadkowej realizacji jednorazowych projektów, podmiotów, które nie współpracują z 
seniorami/ naszym zdaniem zwiększy to kontynuację działań na rzecz tej grupy. 
  


