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Wstęp 

Miasto przyjazne seniorom tworzy warunki do działań promujących aktywność seniorów, 

umożliwiając im kontynuację pracy, podejmowanie wyzwań społecznych i obywatelskich oraz realizację 

własnych planów. Zapewnia jednocześnie poczucie bezpieczeństwa oraz przystosowuje swoje struktury 

do potrzeb i możliwości osób starszych. Program Warszawa Przyjazna Seniorom obejmuje w swoim 

zakresem także osoby zbliżające się do wieku emerytalnego. Stawia się w nim również za cel zmianę 

sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież. 

 

Miasto przyjazne seniorom uwzględnia zróżnicowanie grupy seniorów, stwarzając optymalne 

warunki dla osób aktywnych, bardziej operatywnych, umożliwiając zarazem sprawne funkcjonowanie 

osobom mniej mobilnym, o zawężonych możliwościach. Pomaga korzystać z równych praw, 

zagospodarowując potencjał osób starszych oraz łagodząc ograniczenia wynikające z wieku. 

To miasto, które łączy wszystkie grupy wiekowe, wzmacnia solidarność międzypokoleniową 

i sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty. W Programie zastosowano zintegrowane podejście, wrażliwe 

na specyfikę stylu życia seniorów. Problematykę seniorską wpisano w różnorodne inicjatywy, w wielu 

obszarach szeroko pojętej polityki społecznej. 

Program Warszawa Przyjazna Seniorom jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, w tym 

zmieniającą się sytuację demograficzną.  
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I. Tło Programu  

Odbiorcami Programu Warszawa Przyjazna Seniorom są osoby starsze. Trudno jednoznacznie 

zdefiniować populację tych osób. W literaturze przedmiotu określa się starość jako fazę życia oraz 

pewien etap w życiu człowieka: Za początek starości na ogół przyjmuje się 60. lub 65. rok życia, często 

równoznaczny z osiągnięciem wieku emerytalnego, a okres związany z przyjętym umownie wiekiem 

starszym obejmuje obecnie ponad 40 lat. Ludzie starzy są złożoną, niejednorodną grupą nie tylko pod 

względem stanu zdrowia, ale także sytuacji społeczno-ekonomicznej i życiowej, sprawności fizycznej 

bądź psychicznej, dlatego też często okres starości dzieli się na podokresy, wyróżniając starość 

wczesną (zwaną wiekiem podeszłym, od 60. do 74. roku życia), późną (75-89 lat) oraz bardzo późną 

(zwaną długowiecznością, powyżej 90. roku życia). Odmienne uwarunkowania zdrowotne 

i pozazdrowotne przekładają się na różną jakość życia seniorów w tych jakże zróżnicowanych 

podokresach wieku starszego.1  

Uwzględniając powyższe, zamierzeniem Programu jest skierowanie oferty działań i usług 

dostosowanej do wszystkich wymienionych grup wiekowych.  

I.1. Sytuacja demograficzna osób starszych2 

Zgodnie z danymi 

statystycznymi GUS-u, 

Warszawę w 2010 roku 

zamieszkiwało 1 720 398 osób. 

Z tej liczby potencjalnymi 

odbiorcami Programu 

Warszawa Przyjazna Seniorom 

– jeśli uwzględnić osoby w 

wieku poprodukcyjnym, 

mężczyźni 65 lat i więcej oraz 

kobiety 60 lat i więcej – jest 

ponad 363 tys. osób, co 

stanowi nieco ponad 1/5 ogółu warszawiaków.  

Dla porównania, w województwie mazowieckim odsetek osób w tej grupie wynosił 17,8%, 

w Polsce – 16,9%. Oznacza to, że Warszawa jest miastem o nasilonym procesie starzenia się populacji.  

Obecnie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 33 osoby w wieku poprodukcyjnym. 

W 2002 roku było to 30 osób. Obrazuje to dynamikę niekorzystnych zmian w strukturze wieku. 

                                                 
1 B. Tobiasz-Adamczyk, M. Brzyska, Wybrane aspekty socjologiczne wieku starszego, „Świat Problemów” 2011, nr 
11, s. 5.  
2 D. Stempniak, Charakterystyka demograficzna mieszkańców Warszawy w wieku poprodukcyjnym, Centrum 
Komunikacji Społecznej, Warszawa 2011 (na podstawie danych GUS – stan na grudzień 2010).   

15

63,9

21,1

Ludność m.st. Warszawy                                                                                 wg 
ekonomicznych grup wieku                                                         (dane w proc.)

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

Źródło: GUS, stan na XII 2010.
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Warszawa jest miastem, w którym mimo stałego napływu ludności, systematycznie zwiększa się 

liczba i udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Obecnie proces starzenia się warszawiaków 

jest jednym z ważniejszych problemów społecznych.  

Wśród osób w wieku poprodukcyjnym przeważają kobiety, co jest związane z ich wcześniejszym 

przechodzeniem na emeryturę, a także zjawiskiem nadumieralności mężczyzn w starszych grupach 

wiekowych.  

Na stu mężczyzn 

w wieku poprodukcyjnym 

przypada 231 kobiet. Tak duże 

dysproporcje nie występują 

w młodszych grupach 

wiekowych. Warto dodać, że 

współczynnik feminizacji wśród 

ogółu warszawiaków wynosi 

117.  

 

 

W Warszawie przeciętna długość życia mężczyzn wynosi 75,3 lat, a kobiet 81,6 lat. Oznacza to, 

że dziewczynki urodzone w 2010 roku będą żyły średnio ponad 6 lat dłużej niż chłopcy z tego samego 

rocznika.  

W stolicy parametry trwania życia są lepsze niż w woj. mazowieckim i w Polsce, zwłaszcza jeśli 

chodzi o długość życia mężczyzn. Dla porównania, średnia dla Mazowsza wynosi 72,6 (mężczyźni) oraz 

81 (kobiety). Średnia długość życia mieszkańców Polski jest zbliżona do parametrów 

woj. mazowieckiego.  

W 2010 r. udział osób starszych (razem mężczyźni i kobiety w wieku 65 lat i więcej) wyniósł 

17,3% wobec 16,6% w 2002 r. Wskaźniki te oznaczają, że mieszkańcy Warszawy tworzą populację „starą 

demograficznie” oraz że stopień zaawansowania procesu starzenia się warszawiaków jest dość duży.  

W latach 2002–2010 obserwowano stały wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym – w końcu 

roku 2010 wynosiła ona 363,2 tys. i zwiększyła się w stosunku do 2002 r. o 34,8 tys., tj. o 10,6%. 

Od 2003 roku nieprzerwanie wzrasta udział warszawiaków w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności Warszawy. W 2003 r. osoby w tej grupie stanowiły 19,5% ogółu warszawiaków, podczas gdy 

w 2010 roku odsetek tej grupy osób wyniósł 21,1%. W porównaniu z rokiem 2003, odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców zwiększył się o 1,6 pkt proc. 
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Najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym mieszka na Mokotowie (ponad 58 tys.). Większa 

koncentracja osób starszych występuje także na Pradze Południe, w Śródmieściu, na Woli, na Bielanach 

oraz na Targówku. Natomiast najmniej osób w wieku poprodukcyjnym mieszka w Rembertowie, 

Wilanowie oraz w Wesołej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę strukturę wieku mieszkańców poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy, 

wyraźnie widać, że populacja warszawskich seniorów jest nierównomiernie rozmieszczona 

w przestrzeni miasta. Najniższy udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

dzielnicy występuje na Białołęce (7,6%). Do młodych dzielnic należą także: Wesoła (13,7%) 

oraz Ursynów (14,4%). Natomiast największy udział osób w wieku poprodukcyjnym występuje 

w Śródmieściu (27,6%), na Żoliborzu (26,8%), na Mokotowie (25,9%), na Ochocie (25,2%), na Woli 

(24,8%) oraz na Bielanach (24,6%). 

W długości trwania życia mieszkańców poszczególnych dzielnic Warszawy widać bardzo duże 

zróżnicowanie, które, co warto od razu podkreślić, uległo zmniejszeniu w analizowanym okresie. 

Najgorsza sytuacja występuje na Pradze Północ, gdzie przeciętna długość życia mężczyzn w latach 

2005–2008 wynosiła 65,7 lat (w okresie 1999–2002 – 63,3 lat), podczas gdy w najlepszej pod tym 

względem dzielnicy, tzn. Wilanowie, była większa o 16,5 lat i wynosiła 82,2 lat, natomiast na 

Ursynowie była większa o 14,1 lat (o 17,2 lat w okresie 1999–2002 i wynosiła 80,5 lat). Trochę mniejsze 

różnice pomiędzy tymi dzielnicami występowały w przypadku trwania życia kobiet. Mieszkanki Pragi 

Północ żyły przeciętnie o 10,7 lat krócej niż mieszkanki Wilanowa i o 8,1 lat krócej niż mieszkanki 

Ursynowa (o 14,6 lat krócej w okresie 1999–2002). 

 

Liczba ludności 

w wieku poprodukcyjnym                                    
(stan na XII 10) 

Mokotów  58 253 
Praga Płd. 39 266 
Śródmieście  34 417 
Wola 34 039 
Bielany 32 765 
Targówek  27 873 
Ochota  22 383 
Ursynów  21 627 
Bemowo  18 472 
Wawer  13 414 
Żoliborz 12 828 
Praga Płn. 12 665 
Ursus  9 257 
Włochy  8 339 
Białołęka 7 082 
Rembertów  3 857 
Wilanów  3 571 
Wesoła  3 165 
Razem 363 273 
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W 2020 r. prognozowana liczba ludności w wieku 60 lat i więcej wzrośnie w stosunku do roku 

2010 o 72,6 tys., tj. o 17,6%. Do 2020 roku można oczekiwać systematycznego wzrostu liczby ludności 

Warszawy w wieku poprodukcyjnym. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa Warszawy 

obejmuje zmiany struktury populacji według wieku – przede wszystkim wzrost udziału generacji 

w wieku poprodukcyjnym.  

 Przytoczone dane dają podstawy do przypuszczenia, że ten trend się utrzyma. Dlatego można 

uznać, że Program Warszawa Przyjazna Seniorom będzie jednym z ważniejszych programów 

społecznych w stolicy i ułatwi tworzenie zrównoważonej polityki Miasta wobec osób starszych.   

I.2. Elementy diagnozy sytuacji seniorów w Warszawie3 

Należy podkreślić, że niezbędne są badania społeczne dotyczące sytuacji seniorów 

w Warszawie, a dane, którymi dysponujemy są fragmentaryczne. Na przykład brakuje aktualnych 

danych statystycznych dla Warszawy pozwalających określić poziom życia seniorów.  

Jednym z jego wyznaczników jest wysokość dochodów. Z danych dotyczących osób 

pobierających emerytury z ZUS i mieszkających na terenie województwa mazowieckiego wynika, że 

pod względem przeciętnej wysokości tego świadczenia w 2005 r. było ono na drugim miejscu w kraju 

(po województwie śląskim). W przypadku przeciętnej wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy 

pozycja Mazowsza była wyraźnie niższa – 7 miejsce w kraju.4 Poziom życia emerytów w regionie – tym 

bardziej w Warszawie – jest zatem na tle kraju relatywnie wysoki, natomiast renciści są w dużo gorszej 

sytuacji. Są oni przy tym – co wynika z wieloletnich badań ogólnopolskich – bardziej narażeni na 

ubóstwo niż osoby utrzymujące się z emerytury. Z danych Narodowego Spisu Powszechnego (2002) 

wynika, że zdecydowana większość osób starszych mieszkających w Warszawie utrzymywała się 

z emerytur (71% mężczyzn, 73% kobiet). Mniej znaczącymi źródłami utrzymania były: praca (14% 

mężczyzn, 6% kobiet) oraz renty (9% mężczyzn, 17% kobiet). Warto dodać, że blisko 8 tys. osób w wieku 

60 lat i więcej należało do gospodarstw domowych rolnych.5 

Innym czynnikiem – obok źródła utrzymania – mającym wpływ na poziom życia seniorów jest 

wielkość gospodarstwa domowego. Z danych Narodowego Spisu Powszechnego (2002) wynika, że 

w Warszawie było ponad 289 tys. gospodarstw jednoosobowych, co stanowiło 38% wszystkich 

gospodarstw domowych w mieście. 115 tys. (39,6%) gospodarstw jednoosobowych utrzymywało się (jako 

z głównego źródła utrzymania) z emerytur i rent.6 Samotne gospodarowanie, zwłaszcza w przypadku 

starszych osób niepracujących, jest czynnikiem zwiększającym ryzyko ubóstwa. Może ono grozić także 

społecznym wykluczeniem w przypadku osób najstarszych i mających kłopoty zdrowotne. Przewlekłe 

                                                 
3 Wstępna diagnoza sytuacji seniorów w Warszawie, Barbara Szatur-Jaworska z Zespołem Zadaniowym Społecznej 
Strategii Warszawy, Warszawa 2008, s. 3-7.  
4 Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2002-2005, ZUS, tab. 49(68). 
5 Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Miasto stołeczne Warszawa, GUS, Warszawa 2003, tabl. 11, 
obliczenia własne. 
6 Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Miasto stołeczne Warszawa, GUS, Warszawa 2003, tabl. 18, 
obliczenia własne. 
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stany chorobowe, niepełnosprawności dodatkowo obciążają budżety domowe seniorów (zwiększone 

wydatki na leki, opiekę lekarską, usługi opiekuńcze).  

Najbardziej narażone na ubóstwo są osoby starsze, które: nie pracują, ich źródłem utrzymania 

jest renta z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłek z pomocy społecznej, samotnie gospodarują, są 

chore i niepełnosprawne. Statystycznie lepsza jest natomiast sytuacja dochodowa starszych osób 

aktywnych zawodowo i/lub otrzymujących emerytury, mieszkających wspólnie z innymi osobami 

dorosłymi mającymi własne dochody, relatywnie młodych (tzw. trzeci wiek). 

Obok zjawiska ubóstwa obiektywnego istnieje zjawisko ubóstwa subiektywnego. Osoby starsze 

często oceniają swoje dochody jako niewystarczające, gdyż przejście na emeryturę czy rentę z zasady 

oznacza obniżenie bieżących dochodów. Taka zmiana w budżetach domowych sprawia, że ograniczają 

one dotychczasową aktywność kulturalną, sportową i rekreacyjną. Niemożność zrealizowania tych 

potrzeb sprawia, że czują się wykluczone ze społeczeństwa. To poczucie może się nasilać, gdy  

porównują własne możliwości konsumpcyjne z możliwościami młodszych mieszkańców (w 2006 r. 

Warszawa była drugim, po Katowicach, dużym miastem pod względem wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw). 

Sytuacja mieszkaniowa warszawskich seniorów (standard, wielkość mieszkań) jest – podobnie 

jak sytuacja młodszych mieszkańców – bardzo zróżnicowana. W większości seniorzy zajmują starsze 

zasoby mieszkaniowe. Przy czym starsze zasoby to zarówno te pochodzące jeszcze sprzed II wojny 

światowej, odbudowywane i budowane od podstaw bezpośrednio po wojnie, jak i „wielka płyta” z lat 

70. i 80. poprzedniego stulecia. Przeciętna powierzchnia użytkowa starszych mieszkań jest 

w Warszawie wyraźnie mniejsza niż mieszkań wybudowanych po 1978 roku (np. dla mieszkań z lat 1945-

1970 wynosi 45 m2, a dla mieszkań z lat 1996-2000 wynosi 84,2 m2).7 Gorszy jest też standard wcześniej 

budowanych mieszkań. Mieszkania seniorów są natomiast zamieszkiwane przez mniejszą liczbę osób, co 

powoduje, że nie odczuwają oni problemów wynikających z nadmiernego zagęszczenia. W porównaniu 

z gospodarstwami młodszych osób, gospodarstwa seniorów są gorzej wyposażone w sprzęt trwałego 

użytkowania (sprzęt AGD, elektronika itd.). 

Populacja ludzi starszych jest zróżnicowana pod względem poziomu wykształcenia. Ta cecha 

ma istotny dodatni związek z aktywnością społeczną, stanem zdrowia, uczestnictwem w kulturze. 

W 1992 roku 27,9% mieszkańców Warszawy wkraczających w wiek emerytalny miało wykształcenie 

podstawowe, zaś obecnie wśród przechodzących na emeryturę odsetek ten wynosi tylko 10,5%. 

Prognozuje się, że w 2023 roku wśród 60-latków będzie zaledwie 4% do 2% osób z wykształceniem 

podstawowym. W 1992 roku 20% osób starszych legitymowało się wykształceniem wyższym, w 2008 roku 

około 28%, a w roku 2020 szacuje się, że podobnie jak w 2008 będzie ich około 28–30%. Poziom 

wykształcenia warszawskich seniorów wzrasta i można założyć, że ta tendencja będzie się utrzymywać, 

co stanowi bardzo ważną przesłankę miejskiej polityki społecznej. Z jednej strony należy spodziewać 

się zwiększenia oczekiwań i potrzeb starszego pokolenia w zakresie oferty kulturalnej i aktywnego 

spędzania wolnego czasu. Z drugiej strony, jest to dobry prognostyk dla wzrostu aktywizacji 

zawodowej, a także społecznego zaangażowania seniorów w sprawy miasta i lokalnych społeczności. 
                                                 
7 Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Miasto stołeczne Warszawa, GUS, Warszawa 2003, tabl. 5 
(32), obliczenia własne. 
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Stan zdrowia tej populacji ma związek z trybem życia, poziomem wykształcenia i wiekiem. 

Fizyczna aktywność warszawskich seniorów, ich nawyki żywieniowe są niezadowalające z punktu 

widzenia profilaktyki zdrowotnej.  

Postępujące starzenie się populacji powoduje, że w stolicy wzrastają potrzeby zdrowotne 

seniorów. Jednocześnie jest to ta grupa mieszkańców, która obecnie może leczyć się niemal wyłącznie 

w publicznych instytucjach ochrony zdrowia. Ponieważ w starszym wieku pojawia się więcej chorób 

przewlekłych, zjawisko wielochorobowości, schorzenia specyficzne dla starości, narastanie 

niepełnosprawności, rośnie zapotrzebowanie na lecznictwo geriatryczne. W 2002 roku Narodowy Spis 

Powszechny wykazał, że w Warszawie mieszkało 181,1 tys. osób niepełnosprawnych, z tego 98,1 tys. to 

osoby w wieku poprodukcyjnym (54,2%)8. Przedsięwzięcia podejmowane z myślą o osobach 

niepełnosprawnych powinny zatem uwzględniać to, że większość spośród nich to osoby w wieku 

emerytalnym. Istotnym wyzwaniem jest konieczność ograniczenia tzw. nierówności w zdrowiu. Jedną 

z konsekwencji tego zjawiska są dysproporcje między dzielnicami w długości trwania życia 

mieszkańców.  

Starsi mieszkańcy Warszawy, podobnie jak seniorzy w Polsce, charakteryzują się niskim 

poziomem aktywności zawodowej. Według Narodowego Spisu Powszechnego (2002) wskaźnik 

zatrudnienia ludności w wieku poprodukcyjnym wynosił 9% (mężczyźni – 11,8%, kobiety – 7,7%). 

Warszawiacy w wieku przedemerytalnym na dużą skalę korzystają z możliwości przechodzenia na 

wcześniejsze emerytury lub renty. Na przykład w 2002 r. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w wieku 60-

64 lata wynosił zaledwie 42,8%, zaś kobiet w wieku 55-59 lat – 44,3%.9 Rezygnacja z działalności 

zawodowej nie tylko wpływa na kondycję finansową seniorów, ale ogranicza też kontakty 

międzypokoleniowe. Izolacja między pokoleniami jest jedną z istotnych przyczyn wykluczenia 

społecznego osób starszych. 

Pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby młode, rzadziej zaś osoby w starszym wieku. Brak 

ofert pracy dla nich w znacznym stopniu wynika z niedostosowania ich umiejętności i kwalifikacji do 

potrzeb współczesnego rynku pracy. Seniorzy, którzy chcieliby znaleźć zatrudnienie, musieliby przejść 

szkolenie, które oprócz kwalifikacji zawodowych rozwijałoby umiejętności pożądane na rynku pracy, 

takie jak: praca w grupie, kreatywność, elastyczność czy mobilność. 

Warszawscy seniorzy zainteresowani są kształceniem ustawicznym bardziej jako możliwością   

osobistego rozwoju (o czym świadczy dynamiczny rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku) niż 

sposobem, by dłużej utrzymać aktywność na rynku pracy. 

Po przeprowadzonej analizie aktywności warszawskich seniorów, zaproponowano podział ich na 

trzy grupy. Pierwsza grupa to seniorzy mało aktywni, wymagający pomocy ośrodków pomocy społecznej 

(OPS), najubożsi, samotni, niepełnosprawni, potrzebujący wsparcia socjalno-usługowego. Do tej grupy 

należą ci, których najtrudniej jest zaktywizować i skłonić do działania poza domem.  

                                                 
8 www.stat.gov.pl 
9 Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Miasto stołeczne Warszawa, GUS, Warszawa 2003, tabl. 23, 
obliczenia własne. 
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Druga grupa to seniorzy średnio aktywni, działający m.in. w stowarzyszeniach kombatanckich 

i emeryckich, uniwersytetach trzeciego wieku, stanowiący dla siebie grupę wsparcia inicjującą 

aktywność i działania samopomocowe.  

Trzecią grupę stanowią najaktywniejsi seniorzy, chętnie korzystający z oferowanych przez 

miasto możliwości działań twórczych, rozrywek intelektualnych (takich jak np. Noc Muzeów czy Ogrody 

Muzyczne). Stanowią oni grupę bogatą w doświadczenia zawodowe, o dużym potencjale 

intelektualnym, który może być wykorzystany w realizacji lokalnych programów społecznych (seniorzy 

mają czas i energię oraz doświadczenie i często bardzo wysokie kwalifikacje). 

Mała aktywność seniorów widoczna jest w działalności obywatelskiej. W organizacjach częściej 

spotykamy wolontariuszy w wieku 18–25 lat niż tych po 60. roku życia. Jeżeli się pojawiają, 

to najczęściej w grupach działających na rzecz swoich środowisk, jednak i tu nie należy przeceniać 

aktywności seniorów. W wielu organizacjach działających na rzecz osób starszych dominują osoby 

pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. Poważnym problemem jest brak zaangażowania samych seniorów 

w działalność obywatelską na rzecz ich samych. W relacjach z Miastem wykazują raczej bierną postawę 

i oczekują, że właśnie po stronie urzędników powinna leżeć inicjatywa w proponowaniu działań. Warto 

dodać, że w Warszawie nie powstała reprezentacja seniorów Warszawy, a organizacje seniorów 

konkurują między sobą o dostęp do środków publicznych będących w gestii Miasta. 

Na ograniczenie aktywności seniorów wpływa również brak poczucia bezpieczeństwa. 

Warszawscy seniorzy padają ofiarą różnorodnych przestępstw: napadów, kradzieży, oszustw. Samotne 

osoby starsze są też częstymi ofiarami nieuczciwych akwizytorów oraz nierzetelnych przedstawicieli 

handlowych i agentów instytucji parabankowych. W ramach ogólnopolskiej akcji policji prowadzona 

jest kampania społeczna uświadamiająca osobom starszym różnorodne zagrożenia i wskazująca, jak 

im zapobiegać. W Warszawie jest ona jednak słabo rozpropagowana. 

Konsekwencją ograniczenia aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej seniorów 

są trudności z obsługą nowoczesnych urządzeń technicznych. Brak kontaktów z osobami młodszymi 

ogranicza możliwości uczenia się poprzez doświadczenie i pogłębia specyficzną trudność, określaną jako 

wykluczenie cyfrowe. Seniorzy przyswajają nowe umiejętności znacznie wolniej i chętniej poprzez 

bezpośredni kontakt ze sprzętami technicznymi niż przez zapoznawanie się z instrukcjami obsługi, 

które dla wielu starszych osób są niezrozumiałe. Ograniczenie to jest zauważalne również w relacjach 

z instytucjami publicznymi, np. z urzędami, oraz z komercyjnymi, takimi jak banki, sklepy, instytucje 

finansowe itp. 

Przestrzeń publiczna i komercyjna miasta jest mało przyjazna dla osób starszych. O ile coraz 

częściej – choć jeszcze w stopniu niezadowalającym – projektuje się ją, uwzględniając potrzeby osób 

niepełnosprawnych ruchowo, to nie pamięta się o tych, którzy wolniej chodzą, częściej muszą  

odpocząć, chcieliby – bez ponoszenia dodatkowych opłat – gdzieś usiąść, by spotkać się ze znajomymi 

lub po prostu poobserwować innych ludzi.  

Problemem jest również bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja, będąca często wynikiem 

braku wiedzy, a także jawnie wyrażanych postaw negatywnych wobec seniorów. Dyskryminacja może 

przejawiać się w wielu obszarach życia społecznego takich jak m.in. rodzina, rynek pracy, kontakty 

z urzędami/administracja publiczna, opieka zdrowotna, dostęp do kultury oraz innych dóbr i usług.  
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Wejście w wiek senioralny jest etapem trudnym. Ludzie muszą zostać do niego odpowiednio 

przygotowani. Proces starzenia u każdego człowieka, pomimo wspólnych cech, przebiega w sposób 

indywidualny i z odmienną dynamiką. Przy planowaniu usług dla seniorów należy brać pod uwagę 

zróżnicowanie ich potrzeb oraz dynamikę procesu starzenia się i odpowiednio indywidualizować ofertę. 

I.3. Wstępna diagnoza systemu wsparcia dla seniorów w Warszawie10 

W ramach prac nad Społeczną Strategią Warszawy przeprowadzono analizę ofert i działań 

na rzecz seniorów w Warszawie. Wykazała ona istotne ograniczenia systemu, z których główne to: brak 

miejskiego programu, zbyt wąska i trafiająca do małej części populacji oferta, stygmatyzujący model 

pomocy, niewypracowanie standardów jakości usług, słaby rozwój pomocy sąsiedzkiej oraz niewielki 

wpływ reprezentacji seniorów na politykę miasta wobec osób starszych.   

Działania na rzecz seniorów w Warszawie można podzielić na: informacyjne, prawne, 

integrujące środowiska seniorów, integrujące – międzypokoleniowe, wspierające rozwój intelektualny, 

wspierające – hobbystyczne, rehabilitacyjne, usługowe dla osób niedołężnych, samotnych i przewlekle 

chorych. Każda dzielnica na własny sposób realizuje zadania przyczyniające się do poprawy sytuacji 

seniorów i ich integracji. W niektórych dzielnicach inicjatywę działania przejmują Wydziały Spraw 

Społecznych i Zdrowia, w innych zaś ośrodki pomocy społecznej. Z przeglądu sytuacji wynika, 

że to właśnie OPS zajmuje się inicjowaniem i koordynacją działań na rzecz seniorów. Taki system 

wsparcia, bazujący na OPS, ma istotne wady: sprawia, że pomoc ta dociera do wąskich grup seniorów – 

głównie klientów pomocy społecznej i gubi z pola widzenia potrzeby szerokiej populacji osób starszych.  

Najpowszechniejszymi usługami świadczonymi seniorom przez Miasto są obecnie usługi 

opiekuńcze. Ich celem jest zapewnienie pomocy osobom, które z powodu zniedołężnienia, braku 

odpowiednich możliwości fizycznych i intelektualnych nie mogą w pełni zaspokoić swoich potrzeb 

o charakterze gospodarczym, higienicznym i zdrowotnym. Ze względu na charakter wykonywanych 

czynności, realizowane są usługi: 

- opiekuńczo–gospodarcze – polegające na wykonywaniu niezbędnych czynności domowych, robieniu 

zakupów, udzielaniu pomocy w utrzymaniu higieny, przygotowywaniu posiłków, zapewnianiu kontaktów 

z otoczeniem, załatwianiu spraw urzędowych itp.; 

- opiekuńczo–pielęgnacyjne – polegające na sprawowaniu opieki w sytuacjach przewlekłej choroby, 

wykonywaniu czynności higienicznych, drobnych zabiegów medycznych itp.; 

- specjalistyczne usługi opiekuńczo–rehabilitacyjne dla osób, które z powodu niepełnosprawności 

fizycznej mają problemy w codziennym funkcjonowaniu. Celem tych usług jest podtrzymywanie 

sprawności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania, a tym samym do zatrzymania podopiecznych 

w dotychczasowym środowisku. 

Miasto wspiera finansowo integrację wewnątrzśrodowiskową seniorów realizowaną przez kluby 

seniora. Na terenie Warszawy działa około 70 takich placówek. Średnio na jedną dzielnicę przypadają 

                                                 
10 Wstępna diagnoza sytuacji seniorów w Warszawie, oprac. B. Szatur-Jaworska, Zespół Zadaniowy Społecznej 
Strategii Warszawy, Warszawa 2008, s. 7-10. 
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4 kluby. Ich działalność dofinansowywana jest przez władze poszczególnych dzielnic. Kluby są przede 

wszystkim miejscem spotkań osób starszych. Odbywają się one najczęściej raz w tygodniu. Zazwyczaj 

członkowie płacą symboliczną składkę roczną, która pozwala pokryć podstawowe koszty organizacyjne. 

Placówki te ograniczają swoją ofertę tylko i wyłącznie do seniorów z określonej dzielnicy. Działalność 

skierowana na zewnątrz do środowiska lokalnego ogranicza się jedynie do współpracy z przedszkolami 

i szkołami. 

Działania na rzecz rozwoju intelektualnego i społecznego seniorów realizowana jest przez 

Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) przy wsparciu Miasta oraz innych podmiotów. Seniorzy, 

przechodząc na emeryturę, nadal mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać się intelektualnie. 

W Warszawie nieomal w każdej dzielnicy działają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ich oferta jest 

zróżnicowana w zależności od typu placówki – uniwersytety przy placówce naukowej czy 

stowarzyszenia. Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku rozszerza się bardzo szybko. Jak wynika z analizy, 

zapotrzebowanie na udział w takich zajęciach rośnie i przewyższa ofertę Uniwersytetów. Dotyczy 

to również innych, w tym otwartych, form edukacji. Problem rozwiązałoby dopiero otwarcie 

dla seniorów warszawskich szkół wyższych i instytucji edukacji ustawicznej.  

Istotnym elementem wsparcia seniorów będących w trudnych warunkach życiowych, są dzienne 

domy pobytu (DDP). Oferta tych placówek skierowana jest do seniorów, którzy z różnych przyczyn nie 

są w stanie prowadzić samodzielnie gospodarstwa domowego. Uczestnicy zajęć w DDP mają zapewnione 

posiłki, usługi opiekuńczo–rehabilitacyjne, zabiegi higieniczne (kąpiel, strzyżenie), zabiegi rekreacyjno–

kulturalne (zabawy taneczne, występy artystyczne, wycieczki), pomoc w załatwianiu swoich 

codziennych spraw, a stanowiących szczególną trudność. Senior może uczestniczyć w zajęciach i 

usługach świadczonych przez dzienne domy pobytu na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez 

ośrodek pomocy społecznej. Z tego powodu pensjonariuszami tych ośrodków są często osoby samotne o 

niskich dochodach. Na terenie Warszawy istnieje 19 DDP11, których działalność jest zróżnicowana pod 

względem oferty. 

Specjalistyczne wsparcie dla osób starszych cierpiących na chorobę Alzheimera oraz inne 

choroby otępienne realizuje w Warszawie Centrum Alzheimera oraz Świetlica Opiekuńcza dla Osób 

Chorych na Chorobę Alzheimera działająca w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Celem tych placówek jest zapewnienie dziennej opieki osobom 

cierpiącym na różne postacie zespołów otępiennych, głównie chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla 

rodzin w adoptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej oraz w 

sprawowaniu opieki nad osobami chorymi. Centrum Alzheimera ma także za zadanie inicjowanie i 

poszerzanie form współpracy z organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi w zakresie 

wspierania osób chorych na chorobę Alzheimera.  

Problem osób starszych jest dostrzegany przez Dzielnice m.st. Warszawy. W przygotowanym 

Raporcie o społecznych priorytetach rozwojowych dzielnic miasta stołecznego Warszawy12 wskazuje się 

                                                 
11 Stan w 2012 r.  
12 Raport o społecznych priorytetach rozwojowych dzielnic miasta stołecznego Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, 
2010. 



 14 

tę kwestię na tle procesów demograficznych, jako na jeden z częściej spotykanych priorytetów. 

Głównie odnosi się on do: 

• poprawy jakości życia seniorów oraz osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich udziału 

w życiu społecznym oraz zwiększenia dostępu do usług, 

• poprawy jakości życia seniorów poprzez zapewnienie większej liczbie seniorów usług 

społecznych, 

• aktywizacji społecznej seniorów, 

• tworzenia warunków do zwiększenia aktywności życiowej osób starszych (60+) oraz poszerzenie 

oferty usług zdrowotnych i socjalnych, 

• zwiększenie oferty aktywizacyjnej dla osób starszych. 

 

 

Mapa. Dzielnice, które wskazały priorytet dotyczący kwestii seniorów 

 

 
 

Opracowanie: Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2010.  
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II. Spójność Programu z dokumentami strategicznymi różnego 
szczebla13 

Program Warszawa Przyjazna Seniorom nawiązuje do założeń strategicznych dokumentów 

unijnych i polskich, takich jak m.in.: Strategia Europa 2020 (Strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu), która zastąpiła Strategię Lizbońską, 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (zwane też Narodową Strategią Spójności – NSS). 

Zgodność z celami i priorytetami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – POKL, realizowanego w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pozwala natomiast na finansowanie niektórych działań 

wskazanych w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom z funduszy zewnętrznych. 

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia jest tworzenie warunków dla 

wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.14 Wśród celów 

szczegółowych, które można odnieść do osób starszych, należy wymienić cel drugi: Poprawa jakości 

kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej oraz częściowo, w zakresie realizacji samego 

Programu, cel pierwszy: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa, a w szczególności poprawa polityki informacyjnej administracji i 

współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Działania te odpowiadają m.in. unijnej wytycznej 

1.3.1. Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz 

modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego i wytycznej 17. Wdrażanie polityk zatrudnienia 

ukierunkowanych na osiągnięcie pełnego zatrudnienia, poprawę jakości i wydajności pracy oraz na 

wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej. Program Warszawa Przyjazna Seniorom uwzględnia 

m.in. te cele prorozwojowe, w tym w szczególności kwestie aktywności zawodowej osób starszych. 

Planuje się również działania na rzecz poprawy usług zdrowotnych dla osób starszych. Zadania 

te zostały zapisane w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015. Na poziomie administracji 

samorządowej cel operacyjny 9. Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych 

zakłada: umacnianie działań na rzecz stworzenia przyjaznego dla wieku i bezpiecznego środowiska 

bytowego; zmniejszenie czynników ryzyka związanych z chorobami i wspomaganie czynników 

pozytywnych dla zdrowia występujących w środowisku zamieszkania; uaktywnienie szkoleń i edukacji 

osób, które mają bezpośredni wpływ na tworzenie prozdrowotnych zachowań populacji osób powyżej 

50 roku życia; aktywizacja środowisk lokalnych w podejmowaniu działań dla kształtowania zdrowego 

stylu życia populacji osób powyżej 50 roku życia.15 

 

                                                 
13 Piotr Błędowski, Paweł Kubicki, Warszawa przyjazna seniorom – lata 2010-2015. Raport pomocniczy, 
opracowanie na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2009. 
14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Warszawa 2007, str. 40 
15 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Warszawa 2007, str. 42 
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Powyżej zacytowano fragmenty dokumentów, które mogą wskazywać kierunki działań Programu 

Warszawa Przyjazna Seniorom. Dotyczą one: podejmowania działań na rzecz wykorzystania kapitału 

ludzkiego i partycypacji osób starszych, wsparcia seniorów niepełnosprawnych i niesamodzielnych, 

rozwoju usług opiekuńczych i poprawy usług zdrowotnych, wspierania organizacji seniorskich oraz 

instytucji edukacyjnych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku, rozwoju jakościowego domów pomocy 

społecznej i domów dziennego pobytu. 

W ramach POKL do osób starszych odnosi się przede wszystkim priorytet 7. Promocja integracji 

społecznej, w tym w szczególności poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach którego możliwe jest tworzenie różnego rodzaju 

podmiotów integracji społecznej, form poradnictwa, organizowanie akcji i kampanii promocyjno–

informacyjnych, m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania 

postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także prowadzenie, publikowanie 

i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie, w tym działań mających na 

celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. W ramach rynku pracy i aktywizacji zawodowej istotny jest także priorytet 6. Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich, a w szczególności podpunkt 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz 

wspieranie aktywności zawodowej w regionie. 

Dokonując pewnego uproszczenia wytycznych unijnych i krajowych, można powiedzieć, 

że  celem Programu Warszawa Przyjazna Seniorom to szeroko rozumiana integracja społeczna 

i aktywizacja społeczna osób starszych oraz zapobieganie wszelkim formom ich dyskryminacji.  

 

Program jest spójny z innymi warszawskimi dokumentami strategicznymi, takimi jak: Strategia 

Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (2005), Społeczna Strategia Warszawy. Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009–2020 (2008), Program Rodzina na lata 2010-2020 

(2010), Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010–2020 (2010), 

Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012–2016 (2012), Miasto kultury 

i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia (2012), Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 

2012-2016 (2012). 

Działania na rzecz seniorów w największym zakresie mieszczą się w pierwszym celu 

strategicznym Strategii Rozwoju Miasta, jakim jest Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa 

mieszkańców Warszawy. Wprost o osobach starszych mówi się w punkcie 1.1.6. Rozszerzenie systemu 

pomocy społecznej (Strategia Rozwoju 2005, s. 19). 

 

Podstawowym dokumentem strategicznym wyznaczający ramy odniesienia Programu Warszawa 

Przyjazna Seniorom jest uchwalona w grudniu 2008 roku, Społeczna Strategia Warszawy (SSW).  

Społeczna Strategia Warszawy podkreśla, że Warszawa będzie miastem przyjaznym dla 

mieszkańców (w tym osób starszych, niepełnosprawnych), reagującym na wszelkie przejawy 

wykluczenia społecznego, akcentującym rolę profilaktyki zdrowotnej i gwarantującym konstytucyjny, 

równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W Społecznej 
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Strategii Warszawy zawarto stworzenie programu operacyjnego „Seniorzy” określając, 

że: Interdyscyplinarny program miejski „Seniorzy” ma na celu: 

(1) aktywizację oraz integrację społeczną starszych mieszkańców Warszawy, w tym budowanie 

międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej solidarności oraz udostępnienie seniorom zasobów 

Warszawy w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji itd.; 

(2) zapobieganie deprywacji potrzeb i dostosowanie warunków życia do zmieniających się potrzeb 

i możliwości seniorów, w szczególności zapewnienie: 

(a) szerokiej oferty usług społecznych: opiekuńczych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych, medycznych, 

rehabilitacyjnych, gospodarczych itd.; 

(b) wsparcia w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza ochrony przed nadużyciami i przemocą oraz pomocy 

materialnej dla seniorów żyjących w ubóstwie; 

(c) możliwości samodzielnego i bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni prywatnej (mieszkania) 

oraz w przestrzeni publicznej (komunikacja miejska, uniwersalne projektowanie rozwiązań 

architektonicznych itd.);  

(3) poprawę społecznego obrazu starości oraz przygotowanie średniego pokolenia do starości aktywnej, 

zdrowej, bogatej w społeczne kontakty. 

Cały system usług adresowanych do seniorów powinien umożliwić seniorom prowadzenie 

samodzielnego, w miarę możliwości aktywnego życia w społeczności lokalnej, w przypadku zaś 

wyczerpania się możliwości pozostania w środowisku miejsca zamieszkania – zapewnienie godnej 

i pogodnej starości w instytucjach będących raczej rodzinnym domem seniora niż domem opieki 

społecznej. Przygotowanie i realizacja programu wymaga ścisłej współpracy różnych wydziałów Urzędu 

Miasta (urzędów dzielnicowych), podległych im placówek samorządowych oraz organizacji 

pozarządowych.16 

Pośrednio o seniorach jako o adresatach jest też mowa w programie operacyjnym SSW Rozwój, 

aktywność, samodzielność, zwłaszcza w module Aktywizująca rola usług opiekuńczych, gdzie zwraca się 

uwagę na konieczność dostosowania ich infrastruktury do potrzeb odbiorców, zwiększenie dostępności 

i rolę w usamodzielnianiu odbiorców.  

Zgodnie ze Społeczną Strategią Warszawa wybiera drogę rozwoju wykorzystującą potencjał 

społeczny miasta, dającą ludziom perspektywę dobrego życia i samorealizacji. Drogę równego dostępu 

do możliwości, partnerstwa i aktywności społecznej. Drogę, która umiejętnie łączy przestrzenie 

wielkomiejskiej atrakcyjności z klimatem bycia „u siebie”. Drogę przeciwdziałania wszelkim formom 

wykluczenia.17 Powyższy cel główny został uzupełniony o trzy cele strategiczne: 1. Zintegrowana 

polityka społeczna, 2. Wzrost potencjału społecznego, 3. Integracja i reintegracja społeczna 

i zawodowa. Wszystkie te punkty mogą zostać wprost odniesione do Programu Warszawa Przyjazna 

Seniorom. Warto również podkreślić, że podobnie jak wytyczne unijne i krajowe, podkreślają 

prorozwojową i aktywizacyjną perspektywę programu z jednoczesnym zwalczaniem wszelkich form 

dyskryminacji. 

                                                 
16 Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, Warszawa 
2008, s. 95-96. 
17 Ibidem, s. 57-58 
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Spośród celów szczegółowych SSW Program będzie realizował przede wszystkim cel szczegółowy 

3.9. Stworzenie rozwiązań dla spójnego systemu wsparcia. Zakłada się, że zgodnie z tym celem: 

Warszawa zapewni odpowiedni system zarządzania i rozwój współpracy partnerskiej, aby tworzyć 

spójny system wsparcia. Koalicyjność i synergia działań z partnerami umożliwią wykorzystanie 

potencjału, różnorodności i silnych stron partnerów dla zarządzania zorientowanego na osiąganie 

wspólnych celów w obszarze polityki społecznej.18 

 

Uzupełnieniem Społecznej Strategii Warszawy w omawianym obszarze są dostępne na jej stronie 

internetowej materiały opracowane w ramach zespołu roboczego ds. seniorów pod kierunkiem 

prof. Barbary Szatur–Jaworskiej. Określa się w nich, że misja polityki społecznej prowadzonej przez 

władze Warszawy wobec osób starszych ma służyć wspieraniu tej wewnętrznie zróżnicowanej 

zbiorowości w realizacji zadań rozwojowych i przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych 

charakterystycznych dla fazy starości. Polityka społeczna wobec starości jest elementem polityki 

społecznej wobec całego cyklu życia, a uzyskanie efektu w postaci lepszej starości wymaga działań nie 

tylko na rzecz osób starszych, ale i na rzecz osób przeżywających wcześniejsze fazy życia.19 

Zespół ten przyjął, że program dotyczący seniorów powinien realizować takie cele strategiczne 

i operacyjne, jak: 

1. Wspieranie form aktywności seniorów alternatywnych dla pracy zawodowej i aktywności rodzinnej: 

wzbogacenie oferty w zakresie organizacji czasu wolnego seniorów, wspieranie społecznych inicjatyw 

rodzinnego użytkowania terenów zieleni urządzonej, rozwój wolontariatu seniorów, wspieranie 

i organizowanie działań z wykorzystaniem potencjału intelektualnego i zawodowego osób starszych, 

rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz rozszerzanie ulg dla seniorów w korzystaniu z instytucji 

i placówek miejskich; 

2. Wspieranie seniorów w realizacji ról rodzinnych: wspieranie więzi rodzinnych miedzy seniorami 

i wnukami, również przez pomoc w korzystaniu z dostępnych form wypoczynku i rekreacji, pomoc dla 

rodzin opiekujących się osobami w wieku sędziwym lub niepełnosprawnymi, stworzenie 

„punktów/centrum integracji międzypokoleniowej” z szeroką ofertą zajęć dla „dziadków i wnucząt”; 

3. Dostosowywanie warunków życia seniorów i oferty usług społecznych do zmieniających się ich 

potrzeb i możliwości: rozwój różnorodnych świadczeń wspierająco-opiekuńczych w środowisku 

zamieszkania – usługi opiekuńcze, specjalistyczne, pielęgnacyjne i gospodarcze, mieszkania 

dostosowane po potrzeb seniorów, pomoc materialna (finansowa i rzeczowa) dla osób starszych, 

rozwój różnorodnych instytucji opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, utworzenie przychodni 

geriatrycznej, usługi geriatryczne, zwiększenie dostępności dla osób starszych z obszaru rehabilitacji 

i profilaktyki zdrowia seniora, działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa (Straż Miejska 

w parkach, na skwerach etc.) oraz rewitalizacja i budownictwo zgodne z zasadami tworzenia 

przyjaznej przestrzeni; 

                                                 
18 Ibidem, s. 69. 
19 B. Szatur–Jaworska, Cele strategiczne i cele operacyjne miejskiej polityki społecznej wobec seniorów, Warszawa 
2008. 
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4. Dostarczanie wsparcia osobom starzejącym się i starym w sytuacjach kryzysowych: poradnictwo dla 

osób starszych (prawne, socjalne, medyczne, obywatelskie), wsparcie psychologiczne i mediacja dla 

osób starszych (indywidualne i w grupach wsparcia), wsparcie dla osób starszych będących ofiarami 

przemocy i rozwój pracy socjalnej z seniorami; 

5. Poprawa społecznego obrazu starości: wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek 

seniora, wspieranie działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób starszych w życiu 

społecznym/obywatelskim, wspieranie publikacji o tematyce seniorskiej; 

6. Przygotowanie średniego pokolenia do starości: wspieranie kształcenia ustawicznego, wspieranie 

i organizowanie działań służących przygotowaniu do dezaktywacji zawodowej, promocja zdrowia 

i działalność edukacyjna służby zdrowia. 
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III. Tworzenie Programu  

III.1. Praca nad Programem 

Z inicjatywą utworzenia Programu Warszawa Przyjazna Seniorom wystąpił Urząd m.st. 

Warszawy. W maju 2009 roku zorganizowano cykl spotkań grup eksperckich, podczas których zostały 

przedyskutowane obszary problemowe: Zdrowie, Wizerunek, Aktywność i Senior w środowisku 

lokalnym. W pracach nad Programem, nie licząc tematycznego, roboczego zespołu Społecznej Strategii 

Warszawy, wzięło udział ponad 20 osób. Byli to przedstawiciele: 

- Miasta, m.in.: Gabinetu Prezydenta, Biura Polityki Społecznej, Centrum Komunikacji Społecznej, 

Ośrodków Pomocy Społecznej Dzielnic Żoliborz i Rembertów, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie;  

- organizacji pozarządowych, m.in.: Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 

ESPAR 50+, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, Polskiego 

Towarzystwa Gerontologicznego, Społecznego Towarzystwa Pomocy Geriatrii, Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku Szkoły Głównej Handlowej.  

 Grupy robocze zajmujące się poszczególnymi obszarami wskazały potrzeby seniorów. Wyłoniony 

z nich zespół redakcyjny opracował projekt Programu Warszawa Przyjazna Seniorom. 

 W związku z projektem zamówiono prace analityczne i materiały. Zorganizowano na jego temat 

debatę Warszawskiego Forum Polityki Społecznej. Przygotowano również recenzję ekspercką. Projekt 

był dwukrotnie omawiany na spotkaniach Zespołu Sterującego Społecznej Strategii.    

 Projekt Programu Warszawa Przyjazna Seniorom został skonsultowany z: 

• biurami Urzędu oraz dzielnicami m.st. Warszawy, 

• organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych 

i Kombatantów oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

• mieszkańcami i zainteresowanymi osobami w trybie miejskich konsultacji społecznych.  

Podczas dodatkowych warsztatów Program został zweryfikowany i uzupełniony w zakresie 

zbudowania struktury zależności potrzeb, hierarchii celów głównych i pośrednich, opracowania 

wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania. Opracowano także propozycję mechanizmu aktywnego 

monitorowania projektów uruchamianych w ramach Programu oraz strukturę zarządzania Programem. 

III.2. Założenia Programu  

Założenia Programu opierają się na istotnych cechach nowoczesnej polityki społecznej wobec 

seniorów. Program uwzględnia następujące zasady:  

• Ochrona praw osób starszych  

Ochrona praw człowieka i praw obywatelskich, uwzględnianie godności osób starszych, ochrona prawna 

statusu społecznego osób starszych, równość w dostępie do urządzeń infrastruktury społecznej 

i świadczeń społecznych. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec osób starszych. 

Tworzenie warunków do organizacji rzecznictwa interesów osób starszych.   
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• Zasada podmiotowości   

Zachowanie podmiotowości osób starszych, szanowanie ich suwerenności w podejmowaniu decyzji 

o sposobach życia w starości, respektowanie prawa do samostanowienia. Zapewnianie osobom starszym 

możliwości wyboru świadczeń i usług. Uwzględnianie dużego zróżnicowania grup seniorów, 

dostosowywanie polityki społecznej i ofert do ich potrzeb, zasobów oraz sytuacji rodzinnej 

i finansowej.  

• Zasada pomocniczości 

Współodpowiedzialność osób starszych za swoje losy. Wykorzystanie w pierwszej kolejności potencjału, 

który stanowi rodzina i kręgi nieformalne w otoczeniu starszego człowieka, udział stowarzyszeń 

zrzeszających seniorów i działających na ich rzecz. Delegowanie uprawnień władz miasta na niższe 

szczeble, a także partnerów oraz społeczności lokalne. Rola działań podejmowanych w dzielnicach oraz 

w terytorialnych wspólnotach sąsiedzkich.  

• Partycypacja i partnerstwo 

Tworzenie warunków do włączenia się osób starszych w aktywne życie społeczne i sprawnego 

funkcjonowania we własnym miejscu zamieszkania. Aktywizowanie osób starszych do działań 

samopomocowych, a także zapobieganie ich izolacji. Zainteresowanie wspólnot lokalnych poprawą 

sytuacji seniorów. Tworzenie koalicji na rzecz poprawy sytuacji seniorów z udziałem sieci współpracy 

podmiotów publicznych, pozarządowych i prywatnych.  

• Tworzenie miasta dla wszystkich grup społecznych 

Polityka społeczna wobec starości jest elementem polityki społecznej wobec całego cyklu życia, 

a przyjęte rozwiązania i uzyskanie efekty mają służyć też innym grupom wiekowym. Podejmowane 

działania ukierunkowane są na wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej, umożliwianie 

poszczególnym pokoleniom wzajemne inwestowanie w siebie oraz dzielenie się osiągnięciami, zgodnie z 

zasadą wzajemności i równości.  

• Wykorzystanie potencjału i zasobu seniorów  

Zasadą dobrze funkcjonującego miasta powinno być wykorzystywanie potencjału wszystkich z korzyścią 

dla wszystkich. W przyjętym podejściu uznaje się osoby starsze za cenny zasób miasta, wynikający 

zarówno z mądrości, wiedzy, doświadczenia, zaangażowania w pomoc młodszym pokoleniom, jak 

również ich roli w gospodarce miasta jako konsumentów i uczestników rynku pracy. Uruchomienie tych 

zasobów akumulowanych przez całe życie będzie sprzyjać wymianie kapitału pokoleniowego. 

Wykorzystanie  możliwości tzw. trzeciego wieku, czyli okresu starości niezależnej, samodzielnej.  

• Edukacja i profilaktyka przed interwencją  

Promowanie edukacji w modelu uczenia się przez całe życie. Prowadzenie edukacji o starości, 

obejmującej całe społeczeństwo i różne pokolenia. Podkreślanie roli przygotowania do okresu starości, 

które pozwala na wykorzystanie posiadanego kapitału społecznego i realizację nowych szans oraz 

możliwości. Podejmowanie działań mających na celu aktywizację seniorów i zapobieganie deprywacji 

ich potrzeb. Przeciwdziałanie marginalizacji grupy seniorów i ich wykluczenia (ekonomicznego, 

politycznego, społecznego). Prowadzenie szerokich projektów profilaktyki problemów osób starszych. 

Promocja zdrowego stylu życia sprzyjająca utrzymaniu zdrowia w skali indywidualnej i grupowej. 

Rozwijanie oferty towarów i usług związanych ze zdrowym stylem życia. Tworzenie warunków do jak 
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najdłuższego przebywania seniorów we własnych domach lub w mieszkaniach dostosowanych do 

potrzeb.  

• Międzybranżowa, interdyscyplinarna polityka społeczna wobec seniorów  

Przezwyciężenie stereotypu, że wspieranie seniorów jest zadaniem pomocy społecznej. Znikoma część 

tej grupy jest beneficjentami pomocy społecznej, pozostali powinni korzystać z pełnej oferty miasta. 

Zaangażowanie w realizację Programu różnorodnych branż i dyscyplin, z udziałem podmiotów 

reprezentujących sektor publiczny, prywatny i pozarządowy. W tworzenie dobrych rozwiązań i usługi 

powinny być zaangażowane: ochrona zdrowia, edukacja, pomoc społeczna, mieszkalnictwo, kultura, 

rekreacja, organizacja przestrzeni publicznej itp.  

III.3. Zidentyfikowane problemy  

Punktem wyjścia w trakcie przygotowania Programu było określenie problemów, z jakimi 

spotykają się seniorzy. W tym celu posłużono się informacjami określającymi obecną sytuację seniorów, 

przedstawionymi w rozdziale I.2. Elementy diagnozy sytuacji seniorów w Warszawie. 

Za podstawowy problem uznana została niska aktywność seniorów, która prowadzi do niskiej 

oceny jakości życia seniorów, zarówno w wymiarze subiektywnym jak i obiektywnym, zgodnie 

z poniższym rysunkiem: 

 

 

 

 

Tak zdefiniowany problem główny został uszczegółowiony na kolejne problemy, które rozpatrywane 

są w trzech kategoriach: 

a) niska aktywność o podłożu społecznym, 

b) niska aktywność o podłożu zawodowym, 

c) niska aktywność wynikająca z kwestii zdrowotnych. 

Dodatkowo zidentyfikowano ograniczenia i czynniki zewnętrzne, które także wpływają na sytuację 

seniorów, jednak pozostają poza zakresem oddziaływania Programu.  
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Ograniczenia 

Są to czynniki o charakterze obiektywnym, takie jak - wiek czy obniżenie statusu majątkowego 

po zaprzestaniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę. Pomimo, że realizatorzy Programu nie 

mają na nie wpływu, zostały one uwzględnione, jako istotne czynniki ograniczające i mogące wpływać 

na efektywność działań podejmowanych w ramach Programu. 

Poniżej przedstawiono główne ograniczenia, które kształtują sytuację seniorów w Warszawie. 

Należy przy tym podkreślić, że czynniki te mają charakter ogólnopolski i nie dotyczą jedynie 

warszawiaków.  

 

 

 

O.1. Obniżenie statusu majątkowego po przejściu na emeryturę. 

Zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę wiąże się z obniżeniem  dochodów 

seniorów. Wynika to z faktu, iż wysokość emerytury jest niższa (w niektórych przypadkach dużo niższa) 

od ostatniego wynagrodzenia. Jednocześnie w warunkach polskich nie ma praktyki stopniowego 

przechodzenia na emeryturę (łączenia pracy na część etatu z emeryturą). W związku z tym przejście na 

emeryturę jest postrzegane jako raptowne pogorszenie się statusu majątkowego (zmniejszenie 

miesięcznych przychodów).  

Okoliczność przejścia na emeryturę wpływa również na subiektywne postrzeganie swojego 

statusu majątkowego przez seniorów. Fakt, że zmiana ma charakter skokowy, emeryt może 

subiektywnie postrzegać swoją sytuację majątkową (a przez to swoje możliwości) niżej, niż by to 

wynikało z faktycznej zmiany dochodów. 
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O.2. Seniorzy nie są grupą homogeniczną. 

Wśród populacji seniorów można wyróżnić 3 grupy, charakterystyczne ze względu na wiek: 

• starość wczesna, zwana wiekiem podeszłym – od 60 do 74 roku życia, 

• starość późna – 75-89 lat, 

• starość bardzo późna, zwana długowiecznością – powyżej 90 roku życia. 

Każda z tych grup różni się, m.in. – ze względu na stan zdrowia, status społeczno-ekonomiczny, 

sprawność fizyczną, czy też psychiczną. 

Podział na grupy jest niezwykle istotny ponieważ musi być uwzględniony we wszelkich 

działaniach podejmowanych w ramach Programu. Jednocześnie problemy przeanalizowane 

w niniejszym dokumencie w różnym stopniu odnoszą się do każdej z tych grup. 

 

O.3. Niższe wykształcenie dzisiejszych seniorów w stosunku do młodego pokolenia. 

Poziom wykształcenia obecnych seniorów jest relatywnie niższy w stosunku do młodszych 

pokoleń, co potwierdzają dostępne analizy statystyczne.  

 

Wykres. Poziom wykształcenia różnych grup wiekowych w 2002r. (%)20 

Uwarunkowania i dynamiczne zmiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w ostatnich latach, 

wymagają ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Osoby będące dzisiaj 

seniorami zdobywały wykształcenie w latach powojennych, gdy aspiracje i możliwości kształcenia 

młodych ludzi były ograniczone. Wówczas znacznie mniej osób kończyło studia wyższe. 

Należy jednak zauważyć, że sytuacja w tym zakresie zmienia się, gdyż stopniowo do grupy 

seniorów dołączają późniejsze, lepiej wykształcone osoby. 

 

O.4. Zmiany demograficzne. 

Dane statystyczne i prognozy demograficzne wskazują, że odsetek seniorów w Warszawie (jak i 

w całej Polsce) będzie systematycznie rósł. Oznacza to perspektywę stałego wzrostu grupy, do której 

                                                 
20 Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, Wykształcenie jako czynnik włączania i wyłączania społecznego, Toruń, 2010 
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będą kierowane działania w ramach systemu wsparcia dla seniorów. Zwiększa się średnia przewidywana 

długość dalszego trwania życia osób w wieku 60 lat, na co wpływ ma m.in. poprawa systemu opieki 

zdrowotnej oraz zdrowszy tryb życia. 

 

O.5. Utrudniony kontakt z osobą starszą, w szczególności ze względu na chorobę. 

Osoby starsze są często narażone na odizolowane od otoczenia, choć przyczyny i wymiary tej 

izolacji mogą być różnorodne. W przypadku późnej starości bądź choroby, kontakt z otoczeniem może 

być utrudniony ze względu na problemy w poruszaniu się, w skrajnym przypadku uniemożliwiające 

wyjście z domu i samodzielne przemieszczanie się po mieście. Jednak należy zauważyć, że nawet dla 

osób nie posiadających problemów z chodzeniem, utrudnieniem w poruszaniu się po mieście mogą być 

bariery architektoniczne. 

Dodatkowo, utrudniony kontakt z otoczeniem wiąże się z brakiem umiejętności wykorzystania 

nowoczesnych kanałów komunikacji, niż bezpośrednie spotkanie i rozmowa. Wśród osób starszych nie 

uczestniczących aktywnie w życiu społecznym i zawodowym, nie posiadających kontaktu z osobami 

młodszymi, częstym problemem jest trudność w obsługiwaniu nowoczesnych urządzeń technicznych, 

określana jako wykluczenie cyfrowe. Widoczne są też przeszkody w relacjach z instytucjami 

publicznymi, np. z urzędami, oraz z podmiotami komercyjnymi, takimi jak banki, sklepy, instytucje 

finansowe itp. 

 

O.6. Poczucie osamotnienia przez seniorów. 

Osobom starszym często towarzyszy poczucie osamotnienia, co może być odzwierciedleniem 

stosunku osoby do otaczającej ją rzeczywistości i do samej siebie. Może ono być związane z jednej 

strony z zakończeniem aktywności zawodowej, a z drugiej strony z poczuciem braku czasu ze strony 

bliskich, młodszych członków rodziny prowadzących nadal aktywność zawodową, zajętych własnymi 

rodzinami, etc. 

Może ono być także pochodną innych ograniczeń, np. związanych z utrudnieniami w kontaktach 

z innymi czy opisanego poniżej przekonania o ograniczeniu możliwości działania wynikającym z 

obniżonego statusu majątkowego. 

 

O.7. Przekonanie, że niewiele da się zrobić bez pieniędzy na rzecz seniorów. 

Wśród osób starszych obecne jest czasem przekonanie, że jedynym ograniczeniem dla działania 

jest brak środków finansowych. W połączeniu z obiektywnym obniżeniem statusu materialnego po 

przejściu na emeryturę oraz potencjalnym zwiększeniem wydatków na cele zdrowotne (w związku z 

pogarszającym się stanem zdrowia), bądź mieszkaniowe (w przypadku osób mieszkających samotnie), 

może to powodować poczucie braku chęci i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a 

co za tym idzie blokować aktywność seniorów. 

 

O.8. Sygnalizowana potrzeba bezpłatnych usług na rzecz seniorów. 

Dodatkowo, wśród seniorów obecne bywają postawy roszczeniowe i oczekiwania darmowych 

usług, co jest pośrednio związane z opisanymi powyżej ograniczeniami. Silne jest przekonanie, że 
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w obecnej sytuacji ekonomicznej seniorów, niezbędne jest zapewnienie usług, za których odpłatność 

będzie obniżona lub całkowicie zniesiona. 

Problemy 

Problemem głównym, jaki zidentyfikowano na potrzeby Programu jest niska aktywność 

seniorów, rozpatrywana w trzech obszarach: 

 

 

Poniżej opisano poszczególne problemy szczegółowe, wraz ze wskazaniem ich potencjalnych 

przyczyn. 

 

 

PS.1. Niska aktywność o podłożu zawodowym 

 

 

PS.1.1. Wykluczenie na rynku pracy. 

Osoby w wieku przedemerytalnym mają większe problemy ze znalezieniem pracy niż osoby młodsze. 

Związane jest to m.in. z konkurencyjnością na rynku pracy oraz poszukiwaniem przez pracodawców 

osób lepiej wykwalifikowanych. Może to powodować wcześniejsze i nieoczekiwane przejście w stan 

bezrobocia w wieku przedemerytalnym, a co za tym idzie jeszcze wcześniejsze ograniczenie aktywności 

zawodowej niż wynikałoby to z ich wieku i stażu pracy. 
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PS.1.2. Brak pozytywnego społecznego wizerunku starości na rynku pracy. 

Brak pozytywnego społecznego wizerunku starości na rynku pracy wiąże się z wykluczenie na rynku 

pracy, nasilając jego wpływ na aktywność zawodową seniorów. W społeczeństwie pokutują stereotypy 

dotyczące ograniczonych możliwości zawodowych seniorów. Stereotypy te mają wpływ na postrzeganie 

osób starszych jako nieodpowiednich kandydatów do pracy, a co za tym idzie zwiększanie ich 

problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wieku przedemerytalnym. 

 

PS.1.3. Dyskryminacja na rynku pracy.  

Problem ten rozumiany jest jako bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja, będąca często wynikiem 

braku wiedzy, a także jawnie wyrażanych postaw negatywnych wobec seniorów. Dyskryminacja może 

przejawiać się m.in. poprzez niechęć do zatrudniania osób starszych – zarówno w wieku 

przedemerytalnym jak i emerytalnym. 

 

 

PS.2. Niska aktywność o podłożu społecznym 

 

 

 

 

PS.2.1. Niewystarczająca liczba liderów wśród seniorów. 

Liderzy to osoby, które swoją inicjatywą są w stanie aktywizować inne osoby. Lider lokalny 

powinien umieć diagnozować potrzeby, ocenić możliwości i zasoby społeczności lokalnej pozwalające 

zrealizować działania, a także w razie potrzeby umieć znaleźć wsparcie dla działań wśród podmiotów 

publicznych i komercyjnych. 
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Często w środowiskach osób starszych liderzy nie są zidentyfikowani lub jest ich niewielu. 

Efektem braku lidera pochodzącego z grupy seniorów (co często jest warunkiem akceptacji przez tę 

grupę)  może być niechęć do podejmowania aktywności przez grupę i poszczególnych jej członków. 

 

PS.2.2. Zagubienie biurokratyczne osób starszych.  

Osoby starsze często mają problemy ze zrozumieniem procedur biurokratycznych. Może to  

zarówno odnosić  się do kontaktów z  sektorem publicznym, jak i prywatnym (np. przeniesienie numeru 

od jednego do drugiego operatora telefonicznego). Biurokracja i procedury czasami wiążą się z 

barierami technologicznymi (wykluczenie cyfrowe osób starszych), które zniechęcają seniorów do 

podejmowania działań.  

 

PS.2.3. Niska świadomość o ofercie dla seniorów. 

Seniorzy zwykle nie znają oferty skierowanych do nich usług, zarówno w obszarze usług 

publicznych oferowanych przez samorząd i organizacje pozarządowe, jak i usług komercyjnych. 

Brak świadomości tej oferty, w połączeniu z opisanymi wcześniej ograniczeniami (obniżenie 

statusu majątkowego i przekonanie, że nie da się nic zrobić bez pieniędzy) powoduje często, że 

seniorzy nie korzystają z dostępnych dla nich możliwości aktywności, co pogłębia ich izolację od reszty 

społeczeństwa. 

 

PS.2.4. Niski poziom usług skierowanych do seniorów. 

Większość usług z definicji kierowanych jest do osób młodych. Problem ten dotyczy sektora  

publicznego i komercyjnego. Problemy z usługami kierowanymi dla seniorów mogą być rozważane na 

trzech płaszczyznach: adekwatności, jakości i ilości. Adekwatność związana jest z niewłaściwym 

dopasowaniem usług do potrzeb osób starszych np. oferowanie nieciekawych lub niepoważnych zajęć.  

Jakość usług dla seniorów bywa nieodpowiednia, ze względu na brak  uwzględnia specyficznych cech 

wieku. Kolejnym problemem jest zbyt mała liczba usług adresowanych do seniorów. Uwzględniając fakt 

zwiększania się liczby seniorów, można założyć, że luka pomiędzy liczbą usług a potencjalnymi 

potrzebami będzie się w kolejnych latach powiększać.  

 

PS.2.5. Poczucie osamotnienia przez seniorów. 

Poczucie osamotnienia osób starszych, mimo że wcześniej wskazane jako ograniczenie, jest 

także źródłem problemów wpływających na niską aktywność społeczną seniorów. Osoby pozbawione 

kontaktu z rodziną bądź rówieśnikami, z poczuciem  „odstawienia na boczny tor”, mogą być mniej 

skłonne do podejmowania działań. Osamotnienie może być również potęgowane brakiem 

odpowiedniego wsparcia. 

 

PS.2.6. Bariery architektoniczne dla osób z trudnościami w poruszaniu się. 

Bariery architektoniczne występują przede wszystkim w starych, niedostosowanych budynkach. 

Niedostosowanie architektoniczne utrudnienia kontakty z instytucjami publicznymi oraz 
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podmiotami komercyjnymi, takimi jak banki, sklepy, poczty itp. Brak udogodnień dla osób z 

niepełnosprawnościami  może ograniczyć lub uniemożliwiać kontakty społeczne. 

 

PS.2.7. Wykluczenie cyfrowe i bariery technologiczne, szczególnie wśród osób starszych. 

Osoby starsze mają trudności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dlatego starają się 

ich unikać. Seniorzy mogą mieć utrudniony dostęp do niektórych kanałów komunikacyjnych  takich jak 

email, strony www przez co nie dowiadują się od dostępnych usługach i działaniach.  Wykluczenie 

cyfrowe utrudnia również komunikację z młodszymi pokoleniami, zarówno poprzez brak odpowiednich 

narzędzi i umiejętności , jak i  poprzez warstwę językową, gdyż osoby starsze mogą nie rozumieć wielu 

pojęć jakimi posługują się obecnie osoby młodsze. 

 

PS.2.8. Brak pozytywnego wizerunku starości i dyskryminacja osób starszych. 

Istotną barierą utrudniającą aktywność osób starszych i ich postrzeganie jako osoby 

wartościowe są stereotypy. Stereotypy prowadzą do dyskryminacji, będącej często wynikiem braku 

wiedzy, a także jawnie wyrażanych postaw negatywnych wobec seniorów. Ograniczają one obiektywną 

ocenę sytuacji i poddają w wątpliwość zasadność podejmowania działań.  

Gerontolodzy wśród kilkunastu stereotypów wobec starości wyróżniają m.in. następujące postawy: 

starzy ludzie są bierni, gdyż w swoim życiu już się napracowali, a na emeryturze chcą odpoczywać21; 

panujące normy społeczne pozwalają im tylko na ograniczoną aktywność, osoby stare są zależne od 

pomocy i rady innych, przerwanie pracy zawodowej oznacza wycofanie się z kontaktów społecznych i 

wiąże się u człowieka starego z poczuciem, że został wyizolowany i wyłączony ze społeczeństwa, 

właściwe przygotowanie do starości nie jest potrzebne, ponieważ stary człowiek musi odpoczywać, 

czytać, słuchać radia i oglądać telewizję, stary człowiek to typ człowieka słabego, bezbronnego, 

osamotnionego, zniechęconego, niezaangażowanego społecznie, to także typ nieznośnego sąsiada, 

żebraka i włóczęgi, złośnika i sknery. Dyskryminacja osób starszych w sferze społecznej jest również 

związana jest z ofertą usług kierowanych do ogółu społeczeństwa, uwzględniającą głównie potrzeby 

młodszych odbiorców. Niewielka jest nadal oferta usług skierowana bezpośrednio do osób starszych, a 

oferowane usługi nie uwzględniają specyficznych potrzeb osób starszych wpływających na stopień ich 

odbioru. Także wspomniane wcześniej ograniczenia wpływają na aktywność społeczną, przyczyniając 

się do pogłębiania poczucia dyskryminacji. W związku z tym, ważne są wszystkie działania skupiające 

się na poprawie społecznego wizerunku osób starszych i starości. Może to spowodować większą 

otwartość na współpracę z osobami starszymi i zmniejszyć różnice pokoleniowe. 

 

                                                 
21 www.inp.uni.opole.pl/geronto/postawy.html 



 30 

PS.3. Niska aktywność wynikająca z kwestii zdrowotnych 

 

 

PS.3.1. Mało efektywny system usług opiekuńczych skierowanych do seniorów 

Rynek usług opiekuńczych nie jest wystarczająco konkurencyjny, co przekłada się na 

niedostateczną ilość i jakość tych usług. Funkcjonujący system zlecania usług opiekuńczych w 

niewielkim stopniu wykorzystuje mechanizmy oceny efektywności i zadowolenia klienta końcowego. 

Wiąże się to również ze zlecaniem usług, w którym głównym kryterium wyboru jest najniższa cena 

usługi.  

 

PS.3.2. Brak wsparcia dla rodzin seniorów. 

Brak systemowego wsparcia dla rodzin, które opiekują się osobami starszymi, przewlekle 

chorymi wiąże się głównie z utrudnionym dostępem do fachowej pomocy środowiskowej ze strony 

wykwalifikowanego personelu. Wpływać to może na destabilizację funkcjonowania rodziny w 

społeczeństwie. Obarczenie członków rodziny ciągłymi zadaniami w zakresie opieki nad osobą chorą, 

często nie w pełni sprawną ze względu na wiek i/lub stan chorobowy, może także odbijać się 

negatywnie na relacjach między seniorem a jego rodziną.  

 

PS.3.3. Trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego przez osoby chore. 

W trudnej sytuacji są osoby chore w podeszłym wieku, prowadzące samodzielnie gospodarstwo 

domowe, które nie mają wsparcia ze strony rodziny. Wówczas do dolegliwości związanych z chorobą 

oraz kosztów leczenia obciążających budżet seniora, dokładają się problemy związane z samotnym 

prowadzeniem gospodarstwa domowego. W tym aspekcie wykonywanie codziennych czynności 

życiowych potęguje poczucie osamotnienia. 

 

PS.3.4. Unieruchomienie z powodu choroby 

Osobom starszym  zmuszonym do poruszania się na wózku, a w skrajnych przypadkach do pozostania w 

łóżku narażone są na izolację społeczną  i brak możliwości aktywności. 
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PS.3.5. Brak wykrywania problemów osób starszych w wypadku choroby 

Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku osób samotnych, prowadzących samodzielne 

gospodarstwo domowe i charakteryzujących się ograniczonymi kontaktami z otoczeniem. W takich 

przypadkach informacja o powstających problemach, w tym pogorszeniu stanu zdrowia, może z 

opóźnieniem docierać do bliskich a także do instytucji mogących udzielić pomocy i w związku z tym  

niezbędna pomoc może być udzielana z opóźnieniem. 

 

PS.3.6. Dyskryminacja w służbie zdrowia 

Dyskryminacja w obszarze zdrowia przejawia się poprzez sposób, w jaki personel medyczny 

odnosi się do pacjenta. Bywają sytuacje, w których osoby starsze są gorzej traktowane od innych 

pacjentów przez personel medyczny (zarówno lekarzy jak i personel pomocniczy). W takim przypadku, 

skuteczność wszelkich terapii może być obniżona. Dodatkowo, mogą one przyczyniać się do niskiej 

oceny jakości życia przez seniorów. 
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IV. Cele Programu  

Główny cel Programu został określony jako Aktywizacja i integracja seniorów. Bazując 

na drzewie problemów i ich analizie cel główny zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie trzech celów 

wspierających. 

 

 
 
 
 

Każdy z trzech celów wspierających cel główny będzie realizowany w trakcie Programu poprzez 

cele techniczne przedstawione dalej. Cele techniczne adresują problemy zdefiniowane przez Program. 

Jednocześnie cele techniczne powiązane są bezpośrednio z działaniami w Programie. 

Taka dekompozycja pozwala na powiązanie wielu aspektów Programu pomiędzy sobą, 

a w szczególności: 

• cele adresują bezpośrednio zidentyfikowane problemy (w opisie celów identyfikatory 

problemów umieszczone są w nawiasie przy każdym z celów); 

• dekompozycja celów pozwala na określenie działań; 

• tak określone działania są powiązane z wcześniej zidentyfikowanymi problemami; 

• dla celów technicznych określane są wskaźniki rezultatu powiązane ze wskaźnikami produktów 

związanymi z działaniami; 

• dla celu na poziomie Programu określony został wskaźnik oddziaływania. 

 

C1. Zwiększenie aktywności społecznej 

Zwiększenie aktywności społecznej to cel związany z aktywnością seniorów na polu społecznym. 

Cel ten integruje cele techniczne związane ze społecznymi aspektami aktywności seniorów. 
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Rysunek 1. Hierarchia celów dla celu 1. 

 

CT.1.1 Identyfikacja i wsparcie lokalnych liderów wśród seniorów (PS.2.1) 

Według Raportu o kapitale intelektualnym Polski22, zaangażowanie społeczne starszych Polaków 

jest kilkakrotnie mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej. Należy zatem promować działania służące 

spożytkowaniu wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia na rzecz społeczności Warszawy. 

Zaangażowanie w formie wolontariatu stanowić może również alternatywę dla przedłużenia aktywności 

zawodowej seniorów. 

Edukacja obywatelska jest niezbędnym narzędziem tworzenia nowoczesnego społeczeństwa 

demokratycznego opartego na zasadach uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. W Polsce osoby 

starsze w niewielkim stopniu uczestniczą w życiu publicznym, przez co ich głos i potrzeby nie są 

odpowiednio uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji. Edukacja obywatelska ma kluczowe 

znaczenia dla rozwijania działań, które przyczynią się do budowania reprezentacji interesów osób 

starszych (np. rady seniorów, partycypacja społeczna) i dla rozwijania aktywności społecznej 

(wolontariat, działalność w organizacjach pozarządowych). Szczególne znaczenie ma podnoszenie 

wiedzy osób starszych na temat posiadanych praw, możliwości wpływania na lokalną rzeczywistość, 

angażowania się w proces podejmowania decyzji. Podnoszenie świadomości obywatelskiej przyczynia 

się do budowania poczucia dobra wspólnego i zaangażowania w życie społeczności lokalnych. 

Zrealizowane przez Zakład Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych23 badanie 

pokazało, że osoby starsze widzą potrzebę powołania rad seniorów. Wskazało również preferencje osób 

starszych co do zasad ich funkcjonowania. Większość seniorów chciałaby wziąć sprawy w swoje ręce 

i zajmować się tematami im bliskimi, związanymi z ich życiem codziennym i najbliższym otoczeniem. 

Dlatego też tak silne jest wśród nich przekonanie, że rady powinny stanowić inicjatywę oddolną samych 

seniorów i być powoływane przede wszystkim na poziomie dzielnicy.  

Pewnym problemem w działalności rad jest ograniczone zaufanie osób starszych wobec 

przedstawicieli władz samorządowych i urzędników. Stąd między innymi postulat, by członkami rady 

                                                 
22 P. Bochniarz, Koordynator Projektu, Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa 2008. 
23 P. Kubicki, Warszawskie rady seniorów – raport, IPiSS, Warszawa 2010. 
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byli jedynie seniorzy i przedstawiciele organizacji seniorskich. Jednak by działalność rady miała sens, 

musi istnieć współpraca między samorządem i obywatelami i to już od momentu powzięcia idei o jej 

powołaniu. Choćby dlatego, że samorząd może usunąć jedną z największych barier utrudniających 

powołanie rady, jakim jest brak odpowiedniego zaplecza w postaci lokalu, telefonu i środków na 

pokrycie kosztów stałych funkcjonowania. Bez współpracy nie można również liczyć na realizację 

postulatów osób starszych, jak i realny ich wpływ na życie publiczne. 

Istotnym elementem w pierwszej fazie funkcjonowania rady jest zdobycie społecznego poparcia 

oraz zajęcie się rzeczywistymi problemami mieszkańców dzielnicy, co jest możliwe jedynie poprzez 

przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyciągnięcie szerokiego grona sympatyków 

wspierających działania rady. Dobór kompetentnych i cieszących się autorytetem w środowisku 

lokalnym członków rady seniorów, współpraca z samorządem lokalnym i gronem osób wspierających, 

przejrzystość działań rady i regularny kontakt z mieszkańcami to czynniki decydujące o jej 

potencjalnym sukcesie. 

 Dlatego też wsparcie dla tworzących się dzielnicowych rad seniorów, wszędzie tam gdzie 

seniorzy wykażą chęć i gotowość ich powołania, jest działaniem wskazanym i rekomendowanym. 

Oprócz dzielnicowych rad seniorów wykorzystywaniu kompetencji społecznych osób starszych 

sprzyjają wszelkiego rodzaju działania na rzecz konsolidacji środowisk lokalnych, do których zaliczyć 

należy np. małe granty, których koordynatorami czy liderami mogą być seniorzy. Tego rodzaju 

wspieranie udziału seniorów w życiu obywatelskim i samorządowym dzielnic oraz osiedli sprzyja 

również dialogowi z samorządem i dynamizuje społeczności lokalne do działań z seniorami i na ich 

rzecz. Osoby starsze zyskują tu alternatywną drogę możliwości udziału w konsultacjach społecznych. 

Wyrazem aktywności społecznej – jest samoorganizująca się wspólnota oparta na bezpośrednich 

interakcjach między ludźmi24, której powstanie uzasadniają rzeczywiste potrzeby członków tej 

wspólnoty. Wspólnota ta powinna liczyć na wsparcie władz samorządowych.  W odniesieniu do 

Warszawy można mówić o wspólnocie sąsiedzkiej lub osiedlowej. Warto zwrócić uwagę na wspieranie 

postaw liderskich w środowiskach pokoleniowych osób starszych. 

W Warszawie istnieje możliwość wykorzystania potencjału osób starszych na rzecz środowiska 

lokalnego. Może ona przybrać formę aktywności społecznej, w szczególności na rzecz pokolenia osób 

starszych - można wykorzystać przy rozszerzeniu bądź uzupełnieniu usług opiekuńczych, które w 

głównej mierze realizowane są głównie przez jednostki organizacyjne Miasta. Istotne w zakresie 

aktywności społecznej seniorów może być również zaangażowanie w działania oparte na wzajemności 

międzypokoleniowej, w szczególności na rzecz warszawskiej rodziny. 

W podejmowaniu aktywności należy przede wszystkim wspierać osoby starsze organizacyjnie i 

merytorycznie, przy jednoczesnym wskazaniu propozycji wyboru aktywności społecznej. 

Program zajęć edukacyjnych powinien zawierać przekazanie wiedzy i umiejętności 

pozwalających na samodzielne inicjowanie działań, które uzasadnione będą zdiagnozowanymi 

potrzebami społeczności lokalnej. Lider lokalny powinien umieć zdiagnozować potrzeby, ocenić 

                                                 
24 Publikacja OFOP, pod red. Piotra Frączaka, Lokalne społeczeństwa obywatelskie – mapy aktywności. Raporty z 
badań, Warszawa, 2004 
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możliwości i zasoby społeczności lokalnej pozwalające zrealizować działania, a w razie potrzeby umieć 

znaleźć wsparcie dla działań wśród podmiotów publicznych i komercyjnych.  

Z punktu widzenia przyszłych liderów społecznych ważna jest wiedza i umiejętności z zakresu:  

• identyfikacji potrzeb i problemów społecznych w skali społeczności lokalnej, 

• identyfikacji lokalnych zasobów – kadrowych i rzeczowych, 

• rozwoju kompetencji osobistych i interpersonalnych, 

• relacji i współpracy międzypokoleniowej, 

• budowania i zarządzania zespołem,  

• funkcjonowania i współpracy z samorządem terytorialnym, 

• funkcjonowania i współpracy z podmiotami z sektora pozarządowego, 

• funkcjonowania i współpracy z podmiotami sektora biznesu, 

• zastosowania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych,  

• promocji działań,  

• pozyskiwania funduszy finansowych.  

Warto zaznaczyć, że przekazywana wiedza i umiejętności - oprócz teorii - powinny opierać się 

na przykładach realizowanych działań na rzecz społeczności lokalnych. Będzie to okazja, aby pokazać w 

praktyce, na czym polega działalność społeczna, wolontariat i jak wygląda realizacja projektów 

społecznych „od kuchni”. Uczestnicy tych działań powinni spotkać się z doświadczonymi animatorami 

i liderami projektów. 

Niezwykle ważne jest realizowanie programu edukacyjnego poprzez zastosowanie różnorodnych 

form zajęć. Oprócz klasycznych form prowadzonych na uniwersytetach trzeciego wieku – wykładów, 

seminariów, kursów - powinny być również wykorzystane inne formy, które angażować będą również 

samych słuchaczy. Do ważniejszych zaliczyć można: 

• spacery, 

• wyjazdy studyjne,  

• debaty. 

Wraz z dostarczeniem wiedzy i umiejętności, powinny być prowadzone równolegle praktyczne 

warsztaty, których rezultatem powinno być przygotowanie przez uczestników, własnych projektów na 

rzecz społeczności lokalnych. Przygotowanie takiego projektu było by elementem zaliczenia roku 

akademickiego i „przepustką” do wsparcia poprojektowego.  

W zakresie promowania idei wolontariatu trzeba skoncentrować się również na kampaniach 

edukacyjnych, które zbudowałyby pozytywne nastawienie do wolontariatu 60+ oraz uświadomiły, że 

wolontariat jest dla każdego, w każdym wieku. Ważne, by w kampaniach nie pominąć organizacji 

pozarządowych i wśród nich także promować ideę wolontariatu 60+. 

Uzupełnieniem typowego wolontariatu mogą być wszelkie inne formy zaangażowania 

społecznego seniorów, jak np. banki czasu, samopomoc. 
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CT.1.2 Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów (PS.2.3) 

Jednym z problemów zidentyfikowanych podczas analizy była niewystarczająca informacja na 

temat oferty usług i działań na rzecz seniorów. Dotyczy to zarówno oferty miasta jak i innych 

organizacji włączając w to działania komercyjne. Dlatego też jednym z nieodzownych elementów 

komplementarnym do rozszerzania oferty dla seniorów jest właściwa informacja. 

Coraz więcej osób starszych korzysta z Internetu – istnieje zatem konieczność stworzenia 

seniorskiej miejskiej strony internetowej, która powinna gromadzić kompleksową informację 

o działaniach i usługach na rzecz seniorów w Mieście. Stworzenie takiego źródła wiedzy pozwoli osobom 

starszym przede wszystkim skutecznie i szybko dotrzeć do informacji niezbędnej w rozwiązaniu 

problemu lub zaspokojeniu potrzeby. Ponadto zaprezentuje pozostałym mieszkańcom Warszawy 

możliwości i korzyści, jakie daje bycie seniorem w Warszawie. Potencjalnymi odbiorcami strony będą 

także opiekunowie i bliscy osób starszych. Należy pamiętać o tym, by serwis był dobrze wypromowany 

i na bieżąco aktualizowany. 

Jednocześnie trzeba pamiętać o wciąż licznej grupie osób starszych nie korzystających 

z Internetu. Ludzie starsi to przede wszystkim czytelnicy prasy, w której może być zamieszczona oferta 

Miasta. W Warszawie istnieje rynek prasy nieodpłatnej (ogólnomiejskiej i dzielnicowej), zatem należy 

zachęcić jej wydawców do tworzenia wkładek tematycznych – seniorskich (pamiętając o odpowiednio 

większej czcionce).   

W okresie realizacji Programu działania związane z tym celem będą w szczególności związane 

z wyselekcjonowaniem i udostępnieniem informacji o wydarzeniach skierowanych do seniorów 

w Internecie oraz opracowaniem elektronicznej wersji miesięcznego biuletynu dotyczącego informacji 

o ofercie m.st. Warszawy dla seniorów. 

 

 

CT.1.3 Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do 

seniorów (PS.2.4, PS.2.5) 

Cel ten będzie realizowany przez wachlarz działań obejmujących wiele obszarów aktywności 

opisanych poniżej. 

 

CT.1.3.1 Varsavianistyka 

W ramach oferty integracyjnej w Programie uruchomione powinny być działania tematycznie 

związane z historią miasta. Realizacja tych działań pozwoli także na wzmacnianie więzi 

międzypokoleniowych. W tym aspekcie wartościowa jest wymiana doświadczeń i wspomnień na temat 

Warszawy jako miasta pokoleń. Umożliwienie seniorom udziału w wydarzeniach varsavianistycznych 

może pobudzić chęć podzielenia się własnym doświadczeniem z młodszym pokoleniem. Będzie to także 

okazja dla starszych mieszkańców do pogłębiania swojej wiedzy o Warszawie.  
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W okresie realizacji Programu działania z opisanego obszaru obejmą turystykę miejską w formie 

spotkań, spacerów, wycieczek itp., które sprzyjają utrzymaniu dobrej kondycji osób starszych. Zaletą 

spacerów jest ruch na świeżym powietrzu, który zwłaszcza w przypadku osób starszych (coraz częściej 

również młodszych) jest alternatywą dla spędzania czasu w domu, nie wymaga również 

specjalistycznego przygotowania kondycyjnego.  

 

CT.1.3.2 Uniwersytety Trzeciego Wieku 

Innym obszarem związanym z aktywnością seniorów i ofertą miasta są Uniwersytety Trzeciego 

Wieku. Dynamika współczesnego życia zmusza do nieustannego poszerzania wiedzy. Seniorzy coraz 

częściej poszukują takich propozycji, które pomogą im podejmować twórcze, aktywne i rozwojowe 

działania, dzięki którym mogą świadomie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Zaspokojenie 

potrzeb warszawskich seniorów w zakresie edukacji będzie polegało na wspieraniu oferty 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz uniwersytetów otwartych łączących działalność edukacyjno-

kulturalną z funkcją tworzenia więzi międzypokoleniowych, a także wspieraniu ofert innych instytucji 

edukacji ustawicznej umożliwiających starszym osobom uczenie się przez całe życie. 

Warszawa jest ważnym ośrodkiem, w którym funkcjonuje ok. 30 Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku prowadzonych m.in. przez organizacje pozarządowe lub samorządowe jednostki organizacyjne. 

Kontynuacja współpracy z tymi podmiotami w formie finansowej (umowy wieloletnie) i pozafinansowej 

(Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW) wzmacnia ofertę edukacyjną Uniwersytetów, co niewątpliwie 

przysłuży się wzrostowi kapitału intelektualnego osób starszych. 

 
CT.1.3.3 Kultura 

Kolejnym ważnym obszarem objętym tym celem jest kultura. Udział seniorów w dostępie 

do oferty kulturalnej może być jednak ograniczony kilkoma czynnikami. Przede wszystkim zakończenie 

aktywności zawodowej w wielu przypadkach powoduje obniżenie dochodów, co w konsekwencji 

przekłada się na ograniczenie lub zaprzestanie korzystania z płatnych ofert kulturalnych. Drugim 

ważnym czynnikiem ograniczającym udział seniorów w życiu kulturalnym jest brak dedykowanej im, 

czy też wyselekcjonowanej dla nich, oferty kulturalnej.  

Zwiększenie udziału seniorów w życiu kulturalnym stolicy będzie polegało na zidentyfikowaniu 

i rozszerzaniu ulg w dostępie do oferty miejskich placówek kulturalnych oraz organizowaniu wydarzeń 

artystycznych w godzinach przedpołudniowych. Istotne jest także dotarcie z ofertą kulturalną do miejsc 

przebywania seniorów, w szczególności do środowisk lokalnych a także do ośrodków wsparcia dziennego 

lub całodobowych placówek pobytu (domy pomocy społecznej).  

 

CT.1.3.4 Centrum aktywności seniora 

Szansę aktywnego udziału w życiu społecznym osób starszych może dać miejsce, w którym 

przedstawiona będzie pełna informacja o ofercie Miasta dla osób dojrzałych i starszych, ze wszystkich 

opisanych w Programie obszarów. Powstanie wyspecjalizowanego centrum dla seniorów otworzy nowe 

możliwości postrzegania i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.   
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Zadania i koncepcja funkcjonowania centrum dla seniorów: 

1. Promocja i informacja: 

• pozyskiwanie i aktualizacja informacji na temat działań na rzecz seniorów: 

− tworzenie banku dobrych praktyk na podstawie rozwiązań krajowych i europejskich,  

• rozpowszechnianie informacji poprzez:  

− prowadzenie strony internetowej, 

− wydawanie informatora, 

• promocja działań poprzez: 

− organizowanie tematycznych imprez, 

− przeprowadzanie kampanii społecznych, 

− prowadzenie konkursu na przyjazne miejsca seniorów (certyfikaty). 

2. Wsparcie liderów lokalnych: 

• pozyskiwanie i szkolenia liderów, 

• zatrudnienie liderów, 

• wsparcie merytoryczne i organizacyjne, 

• budowanie zaplecza technicznego dla pracy liderów. 

3. Inicjowanie działań budujących wolontariat seniorski: 

• wspieranie inicjatyw samopomocowych, 

• prowadzenie bazy wolontariuszy, 

• szkolenia wolontariuszy, 

• pośrednictwo w angażowaniu wolontariuszy (Dzielnicowe Centra Rodzinne).  

4. Prowadzenie banku wiedzy o seniorach: 

• monitoring sytuacji seniorów, 

• prowadzenie bazy dobrych praktyk z zakresu podnoszenia jakości życia seniorów. 

5. Inkubator projektów dla seniorów: 

• wsparcie organizacji pozarządowych (lokalowo i merytorycznie),  

• szkolenia dla osób pracujących z seniorami,  

• inicjowanie projektów z dofinansowaniem z UE, 

• rozwijanie działań na rzecz seniorów w ramach tzw. ekonomii społecznej.  

6. Współpraca z Dzielnicowymi Centrami Rodzinnymi przy realizacji zadań, w zakresie: 

• wsparcia pracy liderów lokalnych, 

• wykorzystania wolontariuszy-seniorów w działaniach DCR, 

• wykorzystania bazy lokalowej DCR. 

Działalność centrum dla seniorów powinna zostać zorganizowana jako uzupełnienie działań 

jednej z istniejących placówek ogólnomiejskich pracujących na rzecz warszawskich seniorów. Centrum 

dla seniorów będzie ściśle współpracowało z Dzielnicowymi Centrami Rodziny. Będą  to miejsca służące 

aktywności i integracji rodzin, tworzone na bazie istniejącej już infrastruktury społecznej. Dzielnicowe 

Centra Rodziny zostały szczegółowo opisane w operacyjnym programie Strategii Społecznej – Rodzina 
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(priorytet 1., cel 3. Otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej) 

i będą służyły również integracji międzypokoleniowej.25  

 

CT.1.3.5 Miejsca przyjazne seniorom 

W działaniach promocyjnych warto również zorganizować cykliczny konkurs na miejsca 

przyjazne seniorom. Z jednej strony będzie on służył wskazaniu seniorom miejsc, gdzie spodziewać się 

mogą przyjaznej dla siebie atmosfery, z drugiej zaś, pokaże seniorów jako osoby aktywnie korzystające 

z infrastruktury miejskiej. W wyniku zorganizowanego przez Miasto konkursu, miejsca przyjazne 

seniorom otrzymają certyfikat oraz będą promowane wśród osób starszych. 

 

CT.1.3.6 Integracja międzypokoleniowa i pokoleniowa 

Osobom starszym często towarzyszy poczucie osamotnienia, co może być odzwierciedleniem 

stosunku osoby do otaczającej ją rzeczywistości i do samej siebie, nierzadko stając się regulatorem 

relacji międzyludzkich. Pogłębianie się takiego stanu ma wpływ na zmniejszającą aktywność człowieka, 

w konsekwencji doprowadzając do izolacji społecznej. U osób starszych pojawiać się może poczucie 

smutku i osamotnienia zazwyczaj wtedy, gdy – paradoksalnie – osiągnęły już tak wiele, jak choćby 

wychowanie i wykształcenie dzieci. Kiedy rodzina, która emocjonalnie wypełniała życie usamodzielnia 

się, kiedy partner umiera, pojawia się pustka i poczucie bycia niepotrzebnym.  

Organizacje skupione w Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów 

zauważają, że szczególnie istotne jest wspieranie działań i programów skupionych na docieraniu do 

samotnych i wyizolowanych lub izolujących się seniorów. Chodzi o reintegrowanie tych osób, by mogły 

pełniej uczestniczyć w życiu społecznym i obywatelskim. Potrzebne jest również poszerzanie wachlarza 

oferowanych świadczeń i usług dla osób starszych, by jak najdłużej mogły radzić sobie w miejscu 

zamieszkania.  

Niezmiernie istotne jest zatem zapewnienie osobom starszym możliwości sprzyjających 

nawiązywaniu lub utrzymywaniu kontaktów międzyludzkich – pokoleniowych i międzypokoleniowych. 

Stworzenie możliwości przebywania i samorealizacji w grupach pokoleniowych i międzypokoleniowych 

sprzyjać będzie wyjściu z domu, wzmocnieniu więzi rodzinnych, nawiązaniu nowych znajomości, 

odnalezieniu się osób starszych w zmieniającym się świecie i zwiększeniu poczucia bycia potrzebnym.  

Najważniejszym elementem integracji pokoleniowej w ramach Programu będą oferty lokalnych  

miejsc spotkań sprzyjające rozwijaniu pasji i zainteresowań osób starszych. Są to na przykład zajęcia 

organizowane przez instytucje edukacyjne, biblioteki, ośrodki kultury, kawiarnie, kluby seniora, 

organizacje pozarządowe. W miejscach takich realizowane są m.in. zajęcia językowe, komputerowe, 

teatralne, koncerty, wieczorki taneczne, spotkania okolicznościowe, prelekcje krajoznawcze, spotkania 

literackie, galerie prac twórczości własnej seniorów, gry towarzyskie.  

Szczególna oferta integracji pokoleniowej realizowana jest przez organizacje pozarządowe, 

w tym przez organizacje kombatanckie. Dla członków organizacji kombatanckich ważne jest 

kultywowanie pamięci historycznej, a wspólne spotkania integracyjne stwarzają okazję do wspomnień i 

spotkań w gronie osób związanych wojennym losem.  

                                                 
25 Załącznik do Uchwały Nr LXXXII/2398/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r., s. 68-69. 
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Ważne miejsce w Programie powinny zająć działania umożliwiające integrację 

międzypokoleniową. Integracja pokoleń jawi się jako droga do przeciwdziałania dyskryminacji 

ze względu na wiek, która w dużej mierze wynikać może z nieświadomości i niewiedzy na temat 

procesu starzenia się, zaś działania międzypokoleniowe dają możliwości wzbogacania wiedzy wszystkich 

grup pokoleniowych.  

Integracja międzypokoleniowa ma korzystne oddziaływanie społeczne w wielu wymiarach, 

zarówno dla młodych, jak i starszych mieszkańców Warszawy. Wzajemna wymiana wiedzy, informacji 

czy też doświadczenia sprzyjać może wzajemnej tolerancji i wyrozumiałości dla każdego wieku. Dialog 

międzypokoleniowy może również przyczynić się do znalezienia zainteresowań, które, bez względu na 

wiek, łączą i pozwalają przekazywać ważne wartości dla obu stron.  

 

CT.1.4 Poprawa społecznego wizerunku starości i przeciwdziałanie 

dyskryminacji społecznej seniorów (PS.1.2, PS.2.8) 

Jednym z elementów Programu Warszawa Przyjazna Seniorom jest poprawa społecznego 

wizerunku starości. Cel ten ma być realizowany poprzez promocję i informację dla i na rzecz seniorów. 

Promocja pozytywnego wizerunku seniora odbywa się m.in. poprzez wydarzenia organizowane lub 

wspierane przez samorząd, które mają na celu prezentację dorobku i potencjału seniorów. Zachęcać 

powinny do aktywnego życia, zarówno tego w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 

Cel ten adresuje problemy z obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej. Poprawa wizerunku 

seniorów przyczyni się do lepszego postrzegania osób starszych zarówno przez pryzmat zawodowy 

(zatrudnianie osób starszych) jak i społeczny (uczestnictwo osób starszych w życiu miasta). 

Wzrost udziału osób starszych w populacji niesie potrzebę publicznego występowania w celu 

obrony interesów tej grupy społecznej i prezentowanie ich na forach publicznych. Organizowanie 

cyklicznych konferencji eksperckich pozwoli na bieżąco dostrzegać problemy i potrzeby osób starszych 

w wymiarze globalnym, jak i lokalnym.  

W okresie realizacji Programu działania z celu Poprawa społecznego wizerunku starości i 

przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej, zostaną skoncentrowane m.in. na:  

• promocji działań na rzecz seniorów wśród warszawiaków,  

• poruszaniu problematyki seniorskiej w mediach,  

• eksponowaniu więzi międzypokoleniowych,  

• promowaniu miejsc przyjaznych seniorom,  

• wydarzeniach promujących aktywność seniorów. 

  

C2 Zwiększenie aktywności zawodowej 

Cel C2 związany jest z aktywnością seniorów na polu zawodowym. Działania w Programie 

skierowane są z założenia do grupy wiekowej 50+. Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujący wiek 
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emerytalny cel ten jest adresowany do najmłodszej wiekowo grupy seniorów. Efekt działań 

realizowanych w ramach celu C2 będzie także pośrednio widoczny w starszych grupach wiekowych 

wtedy, gdy osoby objęte tym działaniem przejdą na emeryturą.  

 
Rysunek 2. Hierarchia celów dla celu 2. 

CT2.1 Poprawa wizerunku osób starszych na rynku pracy (PS.1.2, PS.2.8) 

Popularyzacja wiedzy dotyczącej dłuższej i pełniejszej aktywności zawodowej osób starszych 

jest wpisana w aktualną politykę społeczno-ekonomiczną kraju. Wydłużanie aktywności zawodowej 

sprzyja zachowaniu samodzielności seniorów w różnych wymiarach życia społecznego. Z drugiej zaś 

strony bogate doświadczenie zawodowe i potencjał intelektualny mogą stanowić o atrakcyjności 

seniorów na rynku pracy. 

Włączenie w Program Warszawa Przyjazna Seniorom celu i działań odpowiedzialnych 

za aktywizację zawodową, za rozwój przedsiębiorczości i poprawę sytuacji osób starszych na rynku 

pracy jest podyktowane spójnością Programu z innymi miejskimi programami wynikającymi ze 

Społecznej Strategii Warszawy.  

Podstawowym problemem, na który powinno się zwrócić uwagę jest motywacja osób w wieku 

powyżej 50 lat do podejmowania lub kontynuowania pracy zawodowej oraz motywacja pracodawców 

do zawierania umów z tą grupą pracowników. Działania z obszaru zarządzania wiekiem przyczyniają się 

do wzrostu wydajności pracy i spadku kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, a tym samym do wzrostu 

zysku i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Poznanie i umiejętne stosowanie narzędzi 

zarządzania wiekiem powinno więc stanowić standard polityki zarządczej przedsiębiorstwa. Chodzi przy 

tym o takie działania zarządcze podejmowane przez pracodawców, które pozwolą zatrzymać w pracy 

zawodowej starszych pracowników ale nie przez subsydiowanie (jawne, czy ukryte) ich zatrudnienia, 

tylko przez wykorzystanie atutów i osłabienie wad osób starszych, umożliwiające zapewnienie 

rentowności ich zatrudnienia. 

Kontynuowane będą również działania realizowane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, 

skierowane do osób 50+ i do pracodawców – partnerów rynku pracy, wpływające na zmianę postaw 

pracodawców i racjonalne „zarządzanie wiekiem” w ich organizacjach. W ramach akcji osoby 

bezrobotne po 50 roku życia, pozostające w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, 

otrzymują ulotki informacyjne pod tytułem Bądź ambasadorem w swojej sprawie dotyczące zysków 

i korzyści z zatrudniania osób bezrobotnych. 
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CT.2.2 Zwiększenie kwalifikacji seniorów i wykorzystania kompetencji i 

potencjału zawodowego seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu na 

rynku pracy (PS.1.1, PS 1.3) 

Strategia Europa 2020 zakłada tworzenie najbardziej konkurencyjnej na świecie gospodarki, 

poprzez intensyfikację wykorzystania wiedzy. Tym samym warto zwrócić uwagę na konieczność 

inwestycji w edukację i szkolenia, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb rynku pracy oraz promocję 

idei kształcenia przez całe życie. 

Aktywizacja zawodowa realizowana w ramach Programu Warszawa Przyjazna Seniorom opierać  

się będzie na polityce Miasta określonej w Społecznej Strategii Warszawy i tworzonym programie 

operacyjnym SSW Praca.  

Na wsparcie Urzędu Pracy m.st. Warszawy mogą liczyć osoby w wieku 50+, dla których 

w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowywane 

są programy dedykowane, mające na celu pomoc w powrocie do aktywności zawodowej poprzez 

wyposażenie w aktualnie poszukiwane umiejętności zawodowe. 

W okresie realizacji Programu działania związane z realizacją celu C.2.2 zostaną 

skoncentrowane na pośrednictwie i doradztwie zawodowym dla osób w wieku 50+ oraz przeprowadzaniu 

szkoleń i kursów zawodowych dla osób w wieku 50+.  

Dodatkowym aspektem w ramach tego celu jest przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy. 

Działania w ramach tego celu będą realizowane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy a adresatami będą 

osoby w wieku 50+. Utrzymanie aktywności zawodowej osób 50+ jest bardzo istotne ze względu na 

późniejszą aktywność tych osób w starszym wieku. Jest to jeden z czynników, którego konsekwencją 

może być wystąpienie bądź przyspieszenie wystąpienia innych problemów, którymi zajmuje się 

Program. 

C3 Utrzymanie samodzielności seniorów 

Cel C3 integruje w sobie cele, których realizacja spowoduje utrzymanie samodzielności osób 

starszych np. związanych z opieką zdrowotną osób starszych a także szeroko rozumianą profilaktyką 

zdrowotną. Realizacja tego celu zakłada działania, które są bezpośrednio skierowane do osób starszych 

a także działania, które zwiększają efektywność pomocy osobom starszym. 
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Rysunek 3. Hierarchia  celów dla celu 3. 

CT.3.1 Poprawa efektywności systemu wsparcia seniorów w miejscu 

zamieszkania (PS.2.5, PS.3.1, PS.3.2, PS.3.3, PS.3.4, PS.3.5) 

Jedną z najistotniejszych kwestii w celu utrzymania samodzielności seniorów jest wspieranie 

tej grupy osób bezpośrednio w ich środowisku. Dlatego też w ramach Programu niniejszy cel grupuje 

działania dedykowane poprawie wsparcia seniorów w miejscu ich zamieszkania, jako najbardziej 

efektywnej formy pomocy.  

Obecnie z usług opiekuńczych korzysta w Warszawie ponad 6000 seniorów. Rozwój jakościowy 

i ilościowy usług opiekuńczych, który według opinii wielu specjalistów wymaga wzmocnienia, oraz 

rozszerzanie oferty ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów, pozwoli utrzymać osoby starsze jak 

najdłużej w środowisku i zmniejszy liczbę osób kierowanych do domów pomocy społecznej. 

Odpowiednie usługi aktywizacyjne, opiekuńcze, pielęgnacyjne są jednocześnie wyzwaniem i wymogiem 

dla optymalnego funkcjonowania seniorów w środowisku. W związku z tym niezbędne jest 

przeprowadzanie modernizacji systemu usług opiekuńczych w oparciu o zdiagnozowane problemy 

i potrzeby seniorów w tym obszarze.  

Ważnym działaniem dla tego celu będzie także budowanie grup seniorów – wolontariuszy 

wyszukujących seniorów żyjących w izolacji i potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. Wynika to z 

faktu, że często sami seniorzy mają największą szansę na zidentyfikowanie osób, które wymagają 

pomocy. 

Kolejnym działaniem jest poradnictwo specjalistyczne na bazie wspieranych w mieście 

placówek i instytucji, świadczących tego typu usługi, w szczególności: prawne, obywatelskie, socjalne, 

psychologiczne, mediacje rodzinne. Działania te trafiają bezpośrednio do seniorów i pozwalają im 

lepiej funkcjonować w zmieniającym się świecie. W ten sposób poprzez poradnictwo możliwe jest 

znaczne usprawnienie poruszania się w różnych obszarach, które mogą być dla niektórych seniorów 

trudne. 

Oddzielnym działaniem jest wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w obszarze poczucia 

bezpieczeństwa. Wśród przykładów takich rozwiązań, wartych rozważenia w ramach tego celu, jest 

przycisk życia, który podnosi poczucie bezpieczeństwa samotnie mieszkających osób starszych. 
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CT.3.2 Poprawa efektywności instytucjonalnych form wsparcia seniorów 

(PS.3.1, PS.3.2, PS.3.4) 

Instytucjonalne formy dziennego wsparcia dla seniorów o lokalnym (dzielnicowym) charakterze 

pełnią rolę integracyjno-opiekuńczą. Powinny one łączyć formy opieki z kreowaniem aktywności 

i zaspokajaniem zainteresowań ich uczestników. Z jednej strony pozwalają na jak najdłuższe 

samodzielne funkcjonowanie osobie starszej w swoim środowisku (m.in. poprzez część oferowanych 

usług typu: posiłki, usługi higieniczne), z drugiej – zaspokajają potrzebę rozwoju pasji i zainteresowań 

oraz integracji. Należy zadbać o ich rozwój jakościowy, tak by ich oferta była dostosowywana do 

zmieniających się potrzeb oraz struktury wiekowej uczestników. W ofercie nie można zapominać o 

rehabilitacji, różnorodnych formach terapii zajęciowej, propozycjach kulturalno–oświatowych, 

rekreacyjnych, angażowaniu uczestników w kreowanie oferty placówek oraz w ich realizację (promując 

tu też wolontariat).  

Istotną sprawą jest stworzenie pozytywnego wizerunku tych placówek, nie kojarzonych 

wyłącznie jako miejsc „gdzie można zjeść posiłek”, ale przede wszystkim takich, które dbają 

o wszechstronny rozwój człowieka starszego. Można to czynić poprzez organizację Dni Otwartych, 

informowanie przez media lokalne i miejską stronę internetową o wzbogacanej ofercie instytucji, 

o osiągnięciach jej uczestników itp. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej. 

W Warszawie funkcjonuje 19 domów pomocy społecznej, w tym 5 jest prowadzonych przez 

zgromadzenia zakonne lub organizacje pozarządowe. Ponadto oferta całodobowej opieki nad osobami 

starszymi świadczona jest przez podmioty prywatne. Rejestr placówek spełniających określone 

wymagania prowadzony jest przez Wojewodę Mazowieckiego26.  

W tym zakresie działania skoncentrują się na opracowaniu standardów opieki w domach pomocy 

społecznej na terenie m.st. Warszawy. Pomocne mogą być między innymi rekomendacje wypracowane 

podczas seminarium pn. „Pomiędzy domem a instytucją – różne spojrzenia na pomoc i opiekę 

instytucjonalną” zorganizowanym przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych 

i Kombatantów.  

Domy pomocy społecznej stanowią istotny zasób instytucjonalny dla rozwijania oferty 

środowiskowego wsparcia osób starszych i aktywizacji społecznej. Dlatego też ważne jest podjecie 

działań mających na celu dostosowanie usług domów pomocy społecznej do potrzeb osób ze środowiska 

lokalnego. W tym zakresie należy rozważyć możliwość „otwarcia” tych instytucji na osoby z zewnątrz. 

Działania te przyczynią się dodatkowo do integracji pokoleniowej seniorów, jak również do bardziej 

efektywnego wykorzystania infrastruktury społecznej.  

Alternatywną formę instytucjonalnych form wsparcia seniorów stanowią rodzinne domy pomocy 

i mieszkania chronione. Udzielane tam wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z 

                                                 
26 rejestr dostępny na stronie www.mazowieckie.pl  
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treningiem umiejętności społecznych może pozwolić osobom tam przebywającym na prawidłowe 

funkcjonowanie w swoim środowisku, bez potrzeby przeprowadzki do domu pomocy społecznej.  

W okresie realizacji Programu działania związane z realizacją celu CT.3.2. obejmą m.in.: 

• rozwój jakościowy placówek dziennego wsparcia dla seniorów, w tym placówek dla osób 

chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, 

• opracowanie standardów opieki w domach pomocy społecznej uwzględniających programy 

aktywizujące środowisko lokalne,   

• stworzenie mieszkań chronionych (zasad ich funkcjonowania) i rodzinnych domów pomocy dla 

osób starszych, w tym opracowanie zasad nadawania statusu mieszkania chronionego w lokalu 

zajmowanym przez osobę starszą. 

CT.3.3 Przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów w opiece zdrowotnej (PS.3.6) 

W badaniach przeprowadzonych przez Forum 50+27 obszar służby zdrowia jest (tuż za rynkiem 

pracy) wskazywany przez osoby starsze jako ten, w którym występuje najwięcej sytuacji gorszego 

traktowania ze względu na wiek (np. upokarzające komentarze odwołujące się do wieku, zaniedbania w 

opiece medycznej nad osobami niesamodzielnymi, niedostosowanie procedur funkcjonowania placówek 

służby zdrowia do potrzeb i ograniczeń osób sędziwych i unieruchomionych). Celowe zatem jest 

podjęcie działań zapobiegających temu zjawisku. W szczególności w ramach tego celu realizowane 

będą działania polegające na: 

• podejmowaniu we współpracy z organizacjami pozarządowymi działań edukacyjnych 

przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na wiek w placówkach służby zdrowia lecznictwa 

otwartego i zamkniętego (szkolenia skierowane do personelu medycznego i pracowników służby 

zdrowia, kampanie edukacyjne skierowane do seniorów i ich rodzin na temat praw pacjenta i 

przejawów dyskryminacji wiekowej), 

• podejmowaniu działań we współpracy z organizacjami pozarządowymi i psychogeriatrami na 

rzecz poprawy traktowania osób starszych opartych na poszanowaniu godności i podmiotowości 

seniorów – w placówkach służby zdrowia lecznictwa otwartego i zamkniętego (opracowanie i 

promocja standardów placówki służby zdrowia przyjaznej seniorom).   

CT3.4 Profilaktyka zdrowotna seniorów (PS.3.3, PS.3.4, PS.3.7) 

Jak podkreślają źródła naukowe, obniżanie się sprawności związane z wiekiem może być 

przyczyną zaburzeń i wielu chorób. Głównym założeniem w omawianym obszarze jest utrzymanie 

dobrej kondycji zdrowotnej seniorów i wspomaganie jak najdłużej ich sprawności. Zgodnie z klasyczną 

definicją WHO: Zdrowie – to kompletny, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan, a nie tylko brak 

choroby lub niepełnosprawności. W takim szerokim, funkcjonalnym rozumieniu, zdrowie seniorów: 

fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe będzie w Programie przedmiotem szczególnej troski. 

                                                 
27 Praca zbiorowa, Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek? Głos ekspertów, doświadczenia osób starszych, 
Opublikowana w ramach projektu „STOP dyskryminacji osób starszych” dofinansowanego ze środków Phare 2002 w ramach 
Programu „Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej” , Warszawa 2005 
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Współdziałanie z organizacjami i przedstawicielami seniorów w zakresie promocji zdrowia będzie 

służyło: zwiększeniu kontroli nad własnym zdrowiem, rozwijaniu higieny, profilaktyce zaburzeń 

zdrowia, upowszechnianiu zdrowego stylu życia i kształtowaniu postaw proekologicznych na rzecz 

zdrowego środowiska, a także lepszemu dostosowaniu do potrzeb osób starszych organizacji opieki 

zdrowotnej. 

Miasto st. Warszawa jako jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie ze swoimi 

kompetencjami finansuje z budżetu zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

a także zadania inwestycyjne (budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, 

zakup sprzętu i aparatury medycznej) w jednostkach dla których jest podmiotem tworzącym. Należy 

podkreślić, że m.st. Warszawa jako jeden z 7 podmiotów tworzących jest odpowiedzialne za ok. 19% 

usług zdrowotnych świadczonych w Mieście.  

Zgodnie z Warszawskim Programem Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012-2016 istotnym 

elementem polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy jest profilaktyka zdrowotna. 

W powyższym dokumencie zauważono, że: „ponieważ najbardziej opłacalne kosztowo są działania 

profilaktyczne to na nich powinny opierać się zadania realizowane przez Miasto. Edukacja zdrowotna 

jest najtańszym sposobem o udowodnionej skuteczności działaniem służącym poprawie stanu zdrowia. 

Stąd konieczność wdrożenia programów edukacyjnych dla mieszkańców miasta. Programy promocji 

zdrowia powinny uwzględniać aktualne potrzeby zdrowotne ludności i być dopasowane do ich potrzeb. 

Należy wziąć pod uwagę również wskaźniki demograficzne i skoncentrować działania na zmianach, 

które nastąpią w najbliższym czasie”28.  

Dodatkowo zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjno–usprawniających ułatwi i przyspieszy 

proces rehabilitacji, co będzie przekładało się na większą sprawność osób starszych i ich dłuższe, 

samodzielne funkcjonowanie.  

Powinny także zostać uruchomione działania zmierzające do poprawy jakości opieki zdrowotnej 

dostosowanej do potrzeb osób starszych, wynikających z ich wieku. W tym zakresie ważna jest 

kontynuacja działań inwestycyjnych niwelujących bariery architektoniczne, jak również podejmowanie 

działań sprzyjających podniesieniu jakości obsługi osób starszych np. szkolenia dla personelu placówek 

zdrowotnych. 

Niezwykle ważne jest również zapobieganie chorobom sezonowym, na które w sposób 

szczególny narażone są osoby starsze i które są przyczyną groźnych powikłań. Istotne jest więc 

znaczenie funkcjonującego w Warszawie programu zdrowotnego: Program szczepień ochronnych 

przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia).  

Całość działań wynikających z potrzeb osób starszych jest sprawdzonym sposobem 

na opóźnienie występowania chorób, ale też wiąże się ze zmniejszeniem kosztów opieki zdrowotnej, w 

tym opieki rehabilitacyjnej i usprawniającej.  

Z punktu widzenia potrzeb prowadzonej polityki zdrowotnej wobec osób starszych, istotny jest 

art. 7. ust. 1. pkt 1. i 3. oraz art. 48. ust. 1. i 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych29, który nakłada na gminy m.in. obowiązek 

                                                 
28 Ibidem 
29 Dz. U. Nr 210., poz. 213. z późn. zm. 
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opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych. Na tej podstawie Miasto 

przygotowało publikację Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999-200830, która zawiera 

informacje na temat zachorowalności, umieralności i potrzeb zdrowotnych mieszkańców Warszawy.   

Uzupełnieniem działań w zakresie zdrowia jest udostępnianie informacji o usługach medycznych 

realizowanych w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy. Obecnie Urząd m.st. Warszawy zbiera, 

analizuje i udziela informacji na temat dziennej, nocnej lub świątecznej pomocy medycznej 

(wyjazdowej i stacjonarnej), organizowanej przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

gromadzi i udostępnia bazy danych teleadresowych jednostek ochrony zdrowia mających swe siedziby 

na obszarze m.st. Warszawy. Ponadto prowadzone są analizy systemowe dotyczące funkcjonowania 

opieki zdrowotnej na obszarze m.st. Warszawy.  

Jednym z obszarów aktywności seniorów istotnym z punktu widzenia profilaktyki zdrowia jest 

sport. Zgodnie z ustawową definicją: Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez 

uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji 

fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych 

na wszelkich poziomach.31 

Udział w sporcie i aktywność ruchowa osób starszych ma na celu m.in. poprawę lub utrzymanie 

stanu sprawności i kondycji fizycznej, ale i nierzadko odreagowanie stresu dnia codziennego. Często to 

właśnie ruch, wpływając na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, działając prewencyjne 

w stosunku do niektórych chorób, otyłości i minimalizując skutki niesprawności, decyduje o tym, czy 

senior może samodzielnie uczestniczyć w codziennym, społecznym i obywatelskim życiu. Aktywność 

ruchowa powinna mieć zatem stałe miejsce w życiu osób starszych, zarówno poprzez sport (ćwiczenia 

fizyczne), jak i rekreację.  

Charakter polecanych zajęć i ćwiczeń powinien zostać dostosowany do wieku i sprawności 

fizycznej osób starszych. Aktywność ruchowa seniorów wymaga metodycznie opracowanego treningu 

zdrowotnego, zatem instruktorzy prowadzący zajęcia ruchowe z seniorami winni być fachowcami nie 

tylko z dziedziny kultury fizycznej, ale i dobrymi psychologami umiejącymi motywować i wspierać. 

W propagowaniu aktywności ruchowej ważna jest edukacja samych seniorów na temat zdrowego ruchu 

oraz zwiększanie dostępności do rekreacji.  

W okresie realizacji Programu działania realizujące profilaktykę zdrowotną będą koncentrowały 

się na: 

• realizacji i rozwijaniu uwzględnionego w Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 

programu pn. Senior Starszy Sprawniejszy, którego główne cele to podnoszenie sprawności 

fizycznej osób starszych, wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia oraz integrowanie środowisk 

seniorskich, 

• wspieraniu zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia wskazanych m.in. w Programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok kalendarzowy, 

• szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku 

życia), w zależności od sytuacji epidemiologicznej, 

                                                 
30 Praca zbiorowa, Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999-2008, Warszawa 2010 
31 Art. 2 Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857). 
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• podejmowaniu działań na rzecz poprawy dostępu seniorów do świadczeń zdrowotnych, 

zwłaszcza wskazanych z uwagi na wiek, 

• opracowaniu koncepcji standardu bilansu seniora wraz z przeprowadzeniem pilotażowego 

badania jakościowego na podstawie standardów opracowanych przez WHO pn. „Miasta 

przyjazne seniorom”. 

CT.3.5 Utrzymanie mobilności osób starszych (PS.2.6, PS.3.1, PS.3.3) 

Elementem wpływającym na aktywny tryb życia jest możliwość przemieszczania się w obszarze 

Miasta, m.in. w celu korzystania z oferty programowej i usługowej placówek i instytucji. Wychodząc 

naprzeciw tym potrzebom, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził ulgi dla osób starszych 

w korzystaniu z komunikacji publicznej. W ofercie tej znajdują się: 

• bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla wszystkich osób, które ukończyły 70 rok życia, 

• „bilet seniora” – oferta skierowana do osób, które ukończyły 65 rok życia. Bilet taki uprawnia 

do nieograniczonej liczby przejazdów przez cały rok od momentu skasowania,32 

• 50% ulga na przejazdy komunikacją miejską dla emerytów i rencistów, osób uznanych 

za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, osób uznanych za całkowicie niezdolne do pracy 

– do ukończenia 70 roku życia. 

CT.3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów (PS.2.2, PS.2.5, 

PS.2.7) 

Istotnym elementem edukacji seniorów jest upowszechnienie wiedzy związanej z obsługą 

urządzeń zaawansowanych technologicznie. Rozwój i tempo wprowadzania nowoczesnych, 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych powoduje wykluczenie cyfrowe osób starszych. Skutkiem 

tego stanu rzeczy jest ich pogłębiająca się izolacja społeczna.  

Zapobieganie negatywnym skutkom wykluczenia cyfrowego realizowane jest poprzez  

specjalistyczne kursy szkoleniowe, głównie z dziedziny obsługi komputerów i poruszania się 

w Internecie. Szkolenia te powinny również dotyczyć obsługi pozostałych, ważnych w życiu urządzeń: 

telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, bankomatów itd. Ważne jest, by szkolenia były 

dostosowane do potrzeb i możliwości poznawczych seniorów, prowadzone przez osoby odpowiednio 

przygotowane.  

Innym działaniem zapobiegającym wykluczeniu cyfrowemu jest stworzenie możliwości 

uczestnictwa w życiu społecznym przy wykorzystaniu sieci internetowej. Należy jednak pamiętać, że 

zakup komputera dla wielu seniorów może być zbyt drogi, zatem istotne jest, by mogli oni mieć do 

niego dostęp w miejscach publicznych, np. w bibliotekach, klubach, kawiarenkach. Stworzenie sieci 

miejsc dla seniorów z bezpłatnym dostępem do Internetu pozwoli im wykorzystać nabyte umiejętności 

informatyczne, nawiązywać i utrzymywać kontakty międzyludzkie oraz przełamywać bariery i trudności 

wiążące się z wykluczeniem cyfrowym. 

                                                 
32 Zgodnie z obecnie obowiązującą taryfą ZTM (stan na kwiecień 2013 r.) bilet seniora kosztuje 50 zł. 
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W okresie realizacji Programu aktywności w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 

zostaną skoncentrowane na wspieraniu realizacji projektów, podtrzymujących optymalne 

funkcjonowanie procesów poznawczych u osób starszych. Będą to programy zapobiegania wykluczeniu 

cyfrowemu seniorów, obejmujące: 

- kursy obsługi komputera i korzystania z Internetu, 

- kursy obsługi urządzeń elektronicznych (np. aparat cyfrowy, telefon, bankomat itd.), 

- tworzenie miejsc z bezpłatnym dostępem do Internetu, 

- formy edukacji na odległość on-line. 
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V. Zarządzanie Programem 

Jednym z istotnych elementów Programu jest odpowiednio dobrane środki służące zarządzaniu 

realizacją przedsięwzięcia. Niniejszy rozdział przedstawia organizację Programu, sposób powoływania 

do życia i realizację działań, sposób monitorowania Programu oraz sposób finansowania Programu. 

V.1 Struktura organizacyjna Programu 

Ustanowienie odpowiedniej organizacji w Programie ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej 

realizacji przedsięwzięcia. Struktura zarządzania programem powinna być przejrzysta i efektywna. 

Rysunek 4 przedstawia strukturę organizacyjną Programu. Przedstawiona struktura jest zgodna 

z dobrymi praktykami zarządzania programami i powstała w oparciu o metodykę MSP® (Managing 

Successful Programmes). Uwzględnia ona uwarunkowania w jakich realizowany ma być Program, 

bieżącą strukturę organizacyjną miejskiego urzędu oraz uwarunkowania zewnętrzne dla realizacji 

Programu pozwalając na efektywną komunikację do i od interesariuszy Programu.  

 

 
Rysunek 4. Struktura organizacyjna Programu 

 
Rolę nadrzędną nad Programem pełni Rada m.st. Warszawy z Zastępcą Prezydenta m.st. 

Warszawy oraz Komitetem Sterującym Społecznej Strategii Warszawy jako Grupa Sponsorująca.  

Bieżące strategiczne zarządzanie Programem jest realizowane przez Radę Programu. W skład 

Rady wchodzą Właściciel Programu (Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych) oraz Dyrektorzy 

Biur, w ramach których realizowane będą działania Programu. Taki dobór Rady Programu pozwala na 

odpowiednie sterowanie działaniami w Programie. Realizowane działania będą związane bezpośrednio z 

obszarami kompetencji Biur m.st. Warszawy, co pozwoli na reprezentowanie w Radzie Programu 

wszystkich obszarów objętych Programem. Taki skład Rady będzie zapewniał odpowiednią komunikację 

na szczeblu zarządczym działań i zamierzeń Programu. Przewodnictwo w Radzie Programu pełni 
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Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych ze względu na umiejscowienie samego Programu. Ze 

względu na to, że adresatami Programu będą seniorzy Rada Programu w wybranych momentach 

wspierać się będzie Radą Społeczną Seniorów, która w stosunku do Rady Programu będzie pełniła rolę 

konsultacyjno-doradczą. 

Bieżące zarządzanie Programem będzie realizowane przez Kierownika Programu. Będzie on 

realizował zadania operacyjne Programu. Kierownik Programu otrzymuje polecenia i odpowiada 

bezpośrednio przed Radą Programu. Jednocześnie Rada Programu deleguje Kierownikowi Programu 

odpowiedzialność za realizację bieżących prac wraz ze stosownym budżetem na ich realizację. W 

przypadku problemów i zagrożeń przekraczających delegowane uprawnienia Kierownik Programu jest 

obowiązany do eskalowania ich na poziom Rady Programu. W takiej sytuacji Rada Programu podejmuje 

decyzje dotyczące dalszych działań. W swojej działalności operacyjnej Kierownik Programu jest 

wspierany przez Biuro Programu. 

Istotnym elementem struktury jest Rada Społeczna Seniorów, która odpowiada za właściwe 

relacje z interesariuszami Programu oraz spełnia role doradcze i nadzorcze dla wybranych działań 

Programu. 

Skład personalny poszczególnych grup struktury zostanie określony zarządzeniem Prezydenta 

m.st. Warszawy. Poniżej opisane są podstawowe obowiązki ról przedstawionych na rysunku wyżej. 

Decydenci (Grupa Sponsorująca) 

Podstawowe obowiązki Decydentów (Grupy Sponsorującej): 

• podejmowanie decyzji dotyczącej uruchomienia Programu, 

• potwierdzenie strategicznego kierunku Programu, 

• zapewnianie ogólnej zgodności Programu ze strategią dla m.st. Warszawy, 

• mianowanie Właściciela Programu, 

• zapewnienie finansowania dla Programu, 

• zapewnienie zaangażowania i poparcia dla celów Programu, 

• potwierdzanie zamknięcia Programu. 

Rada Programu 

Rada Programu składa się z przedstawicieli Biur Urzędu m.st. Warszawy. Podstawowe obowiązki Rady 

Programu: 

• zapewnienie skutecznej realizacji Programu poprzez wspieranie działań i wsparcie w 

podejmowaniu decyzji strategicznych dla Programu, 

• zapewnienie odpowiednich zasobów do realizacji działań w Programie zgodnie z jego planem, 

• rozwiązywanie zagadnień strategicznych w Programie, 

• zapewnianie realizacji korzyści wynikających z działań Programu w zakresie obszaru 

działalności bieżącej każdego z członków Rady Programu, 

• wspieranie stosowania standardów przyjętych dla Programu i zapewnienie zgodności z nimi, 

• zapewnienie współzależności działań Programu z innymi działaniami operacyjnymi. 
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Właściciel Programu 

Podstawowe obowiązki Właściciela Programu: 

• przewodzenie Programowi, 

• zapewnienie ogólnej orientacji i przywództwa Programowi, 

• odpowiedzialność za rezultaty Programu, 

• zarządzanie kontaktami z kierownictwem (Grupą Sponsorującą), 

• utrzymywanie zgodności Programu z celami strategicznymi dla m.st. Warszawa, 

• podejmowanie w porozumieniu z Radą Programu decyzji strategicznych dla Programu, 

• przewodniczenie Radzie Programu. 

Rada Społeczna Seniorów 

Rada Społeczna Seniorów stanowi reprezentację głównych adresatów Programu – seniorów. Jej 

powołanie ma na celu zapewnienie właściwej komunikacji w sprawach dotyczących sposobu realizacji 

szczegółów działań Programu. W założeniu w skład Rady Społecznej Seniorów mają wchodzić uznani 

seniorzy cieszący się popularnością i szacunkiem w środowisku. Do grupy tej nominowane byłyby osoby 

starsze, ludzie nauki, znani politycy i osoby działające społecznie (w tym radni i byli radni), osoby z 

organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem seniorów. Istotne jest, by do Rady zostali 

powołani ludzie aktywni, którzy chcą poświęcić swój czas problemom seniorów. Członkowie Rady 

Społecznej Seniorów nominowani byliby przez Prezydenta m.st. Warszawy. Tryb wyboru i sposób 

powołania do Rady Społecznej Seniorów, ustalony zostanie w formie zarządzenia Prezydenta m.st. 

Warszawy.  

Kierownik Programu 

Kierownik Programu to osoba zajmująca się operacyjną realizacją Programu. Jej obowiązki to: 

• bieżące zarządzanie operacyjne Programem, 

• planowanie i realizowanie Programu, 

• monitorowanie ogólnych aspektów Programu, 

• zarządzanie ryzykami i zagadnieniami Programu, 

• zarządzanie komunikacją w Programie, 

• zarządzanie budżetem Programu w zakresie przydzielonych uprawnień, 

• zapewnianie spójności Programu z wytycznymi ekspertów dziedzinowych (w tym Rady 

Społecznej Seniorów), 

• zapewnianie sprawności realizacji Programu, 

• zapewnianie dodatkowych działań Programu oraz interwencji u wyższego kierownictwa 

w przypadku gdy identyfikowane są luki bądź poważne zagadnienia, 

• regularne raportowanie postępów, 

• bieżąca współpraca z Radą Społeczną Seniorów. 
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Biuro Programu 

Biuro Programu zajmuje się bieżącym wsparciem Kierownika Programu w pracach związanych z:  

• monitorowaniem bieżących prac w Programie i dostarczaniem produktów działań/projektów, 

• monitorowaniem i śledzeniem uzyskiwania przez Program rezultatów, 

• bieżącym zarządzaniem ryzykiem i zagadnieniami, 

• gromadzeniem i przekazywaniem doświadczeń uzyskiwanych w ramach Programu. 

 

V.2 Realizacja działań w ramach Programu 

Jednym z istotnych aspektów Programu jest sposób uruchamiania działań. Ze względu na 

konieczność strategicznego ukierunkowania pojedynczych działań w zgodzie z celami Programu istotne 

będzie zaangażowanie odpowiednich osób w nadzór i realizację działań. 

Działania w Programie będą realizowane jako projekty lub działania operacyjne jednostek m.st. 

Warszawa lub Dzielnic. 

W każde z działań będzie zaangażowany przedstawiciel z Biura odpowiadającego zakresem 

merytorycznym danemu działaniu. W ten sposób Rada Programu będzie mogła sprawować bieżący 

nadzór nad działaniem w aspekcie merytorycznym. W szczególności część działań będzie realizowana 

przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert. Podstawą do ogłoszenia 

konkursów będą Uchwały Dzielnic. Każda Uchwała będzie opiniowana wcześniej przez właściwe 

merytorycznie Biuro m. st. Warszawy. W związku z tym, że Biura są organizacyjnie zaangażowane 

w realizację Programu to będą znały cele Programu i jego strategię. To z kolei pozwoli na odpowiednie 

ukierunkowanie działań w dzielnicach tak, by uzyskać spójność w ramach różnych dzielnic.  

Monitorowanie realizacji działań i nadzór finansowy będą prowadzone przez Biuro Programu. 

Nadzór merytoryczny nad działaniami będzie pełniła Rada Społeczna Seniorów. W szczególności 

Rada Społeczna Seniorów będzie angażowana w te działania, które będą wymagały odpowiedniego 

kontaktu z interesariuszami działań – seniorami. Pozwoli to na zaangażowanie seniorów w planowanie 

działań oraz ich realizację. Takie podejście umożliwi lepszą promocję oraz odpowiednie 

ukierunkowanie działań w Programie. Zakłada się, że Rada Społeczna Seniorów będzie angażowana 

tylko w te działania, w których będzie to istotne dla ich powodzenia. 

Dla każdego z działań zostanie powołane ciało sterujące – równoważne Komitetowi Sterującemu 

w strukturze organizacyjnej projektu (patrz np. metodyka PRINCE2). Ze względu na różną skalę 

i złożoność działań realizowanych w ramach Programu struktura Komitetu Sterującego będzie 

odpowiednio skalowana w zależności od potrzeb. W skrajnym przypadku może to być wyznaczona jedna 

osoba pełniąca funkcje sterujące i nadzorujące dla działania. Na schemacie relacja pomiędzy Radą 

Społeczną Seniorów i sterowaniem pojedynczym działaniem w Programie (odpowiedzialność Komitetu 

Sterującego lub odpowiednika) została przedstawiona linią przerywaną, by podkreślić doradczy 

i konsultacyjny charakter. 
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W Komitecie Sterującym (bądź innej strukturze powołanej do wzięcia odpowiedzialności 

i przewodzeniu przedsięwzięciu) będzie delegowany członek Rady Programu z Biura odpowiadającego 

merytorycznie za obszar objęty działaniem. Obecność członka Rady Programu zapewni uczestniczenie 

w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących danego działania. 

 

 
 
 

Rysunek 5. Ogólny schemat organizacyjny dla działania w Programie. Wielkość i funkcje Komitetu Sterującego (bądź innej 
struktury sterującej) musi być dopasowana do skali i złożoności przeprowadzanego działania, by uniknąć zbędnych 
formalizmów i nadmiaru biurokracji. 

V.3 Monitorowanie realizacji Programu 

Monitorowanie realizacji Programu w zakresie realizacji produktów i rezultatów będzie 

wykonywane przez Biuro Programu. Biuro Programu będzie pełniło rolę Koordynatora w zakresie działań 

monitorujących.  

Koordynator jest odpowiedzialny za monitorowanie Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, 

informowanie Rady Programu, Grupy Sponsorującej oraz wszystkich innych zidentyfikowanych 

interesariuszy o postępach Programu. W szczególności zakres informacyjny komunikatów będzie 

dostosowany do potrzeb informacyjnych. Biuro Programu pełniące rolę Koordynatora będzie też 

odpowiedzialne za operacyjne uruchamianie działań w Programie. Uruchamiane działania będą 

akceptowane przez Radę Programu zgodnie z zatwierdzonym aktualnie harmonogramem Programu. 

Zakłada się, że harmonogram przedstawiony w bieżącym dokumencie ma charakter ramowy i stanowi 

strategiczną wytyczną co do szczegółów uruchamianych działań. Kluczowym czynnikiem branym pod 

uwagę podczas podejmowania decyzji koordynacyjnych w Programie będą miały korzyści, które będą 

mierzone poprzez wskaźniki rezultatów i oddziaływania. 

Realizatorzy Programu to podmioty wykonujące bezpośrednie działania na rzecz seniorów.  

Realizują one projekty w ramach wskazanych działań w poszczególnych celach. Są to m.in.: Biura 

Urzędu m.st. Warszawy, Wydziały Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne  

m.st. Warszawy – m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sportu, rekreacji, transportu 

publicznego, polityki lokalowej oraz Straż Miejska, Urząd Pracy. Ważnym partnerem przy realizacji 
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działań Programu są organizacje pozarządowe. Ponadto do współpracy Miasto zachęcać będzie 

spółdzielnie mieszkaniowe, a także podmioty prywatne.  

Podczas uruchamiania działań Biuro Programu będzie określało wytyczne dotyczące 

raportowania postępów działań. W szczególności Realizatorzy Programu będą odpowiedzialni 

za określenie kamieni milowych i punktów kontrolnych dla każdego z działań. Kamienie milowe 

określają istotne zdarzenia, które będą miały miejsce w każdym z działań. Przykładowymi kamieniami 

milowymi są dostawy poszczególnych produktów, zakończenie etapu, zakończenie działania. 

Dla każdego z kamieni milowych będą określone punkty kontrole - są to momenty w czasie, w którym 

dane zdarzenie powinno zajść (np. moment w czasie, w którym powinien zostać dostarczony dany 

produkt). Każdy punkt kontrolny będzie miał określone także punkty krytyczne i ostateczne zgodnie 

z definicją w mechanizmie aktywnego monitorowania. 

Kolejnym mechanizmem monitorowania postępów działań będą wskaźniki produktu określone 

dla każdego z działań. Realizatorzy będą zobowiązani do przedstawiania informacji o realizowaniu 

wskaźników produktów oraz wskaźników rezultatu, które będą konsekwencją dostarczenia produktów. 

Dodatkowo Biuro Programu będzie monitorowało ryzyko całego przedsięwzięcia poprzez 

monitorowanie ryzyk dla każdego z działań eskalowanych na poziom Programu. Wszyscy realizatorzy 

będą zobowiązani do zarządzania ryzykiem w ramach prowadzonych przez siebie działań. Ryzyka 

o odpowiednio wysokim stopniu muszą być niezwłocznie eskalowane na poziom Programu do Biura 

Programu. Pozwoli to na zarządzanie ryzykiem całego Programu uwzględniając uwarunkowania i wpływ 

poszczególnych działań na siebie. 

Kolejnym elementem zarządzanym na poziomie Programu będą reużywalne produkty i usługi. 

Identyfikacja reużywalnych produktów lub usług będzie następowała w momencie wydawania zgody na 

uruchomienie działania. Stąd też kluczowe jest aby Realizatorzy uzgadniali z Biurem Programu 

dostarczane produkty, by łatwiej było identyfikować te, które mogą być ponownie wykorzystane 

w innych działaniach. 

Oprócz monitorowania poszczególnych działań Biuro Programu w ramach swoich prac będzie 

monitorowało ogólną skuteczność realizacji Programu. Będzie się to odbywało poprzez analizę wyników 

badań ankietowych takich jak Barometr Warszawski i Barometr Dzielnicowy. Badania te odbywają się 

na poziomie warszawskim raz na dwa lata oraz dwa razy do roku na poziomie dzielnicowym. Badania 

ankietowe umożliwią monitorowanie Programu na poziomie celów. Wyniki badań będą wejściem 

do analizy skuteczności przeprowadzanych działań i będą mogły być podstawą do modyfikacji 

niektórych działań Programu aby podnieść skuteczność całości przedsięwzięcia. 

Proces ewaluacji został uzgodniony i będzie przeprowadzony przez Centrum Komunikacji 

Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach cyklicznych działań Centrum.  
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V.4 Role poszczególnych biur i burmistrzów w strukturze organizacyjnej 
Programu  

Rada Programu będzie składała się z przedstawicieli następujących biur:  

• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (Właściciel Programu), 

• Biuro Edukacji,  

• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego,  

• Biuro Kultury,  

• Biuro Polityki Zdrowotnej,  

• Biuro Sportu i Rekreacji. 

 

Na posiedzenia Rady Programu będą także zapraszani przedstawiciele innych biur, jednostek 

organizacyjnych m.st. Warszawy oraz Burmistrzowie Dzielnic:  

• Centrum Komunikacji Społecznej – monitoring wskaźników oddziaływania oraz stała współpraca 

z Biurem Programu, 

• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  

• Biuro Polityki Lokalowej,  

• Biuro Promocji Miasta, 

• Burmistrzowie Dzielnic m.st. Warszawy, 

• Zarząd Transportu Miejskiego,    

• Urząd Pracy m.st. Warszawy,  

• Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej, 

• Ośrodki Pomocy Społecznej, 

• Biuro Programu (składa się z przedstawicieli Biura Pomocy i Projektów Społecznych).  

 

 V.5 Finansowanie realizacji Programu  

Podstawowymi źródłami finansowania Programu Warszawa Przyjazna Seniorom będą budżet 

m.st. Warszawy, w ramach limitów rocznych planów budżetowych, oraz środki finansowe z funduszy 

unijnych pozyskiwane zarówno przez jednostki organizacyjne Miasta, jak i organizacje pozarządowe 

realizujące programy społeczne w partnerstwie z Miastem. Realizacja niektórych zadań Programu może 

być finansowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Informacja o wysokości środków finansowych wykorzystanych w danym roku budżetowym 

na działania Programu Warszawa Przyjazna Seniorom będą wyszczególnione w bieżącym monitoringu 

Programu.  
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VI. Harmonogram działań Programu 

W poniższej tabeli ujęto informacje o planowanych terminach realizacji poszczególnych działań 

w ramach Programu oraz podmiotach odpowiedzialnych za ich wykonanie. Każde z działań zostało 

przyporządkowane do celu, zgodnie z zasadą, że wszelkie działania podejmowane w ramach Programu 

powinny przyczyniać się do osiągania założonych celów. 

W trakcie realizacji Programu, poniższa lista działań może ulegać modyfikacjom (mogą być 

dodawane nowe lub modyfikowane istniejące), przy zachowaniu realizacji celów Programu określonych 

w dokumencie. Modyfikacje mogą być dokonywane przez Radę Programu przy zachowaniu budżetu 

Programu. 

 

CEL 1.  Zwiększenie aktywności społecznej 

Cel Techniczny 1.1 Identyfikacja i wsparcie lokalnych liderów 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Propagowanie idei wolontariatu 60+ 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
Organizacje pozarządowe 

2013 

2. Szkolenia z zakresu aktywności obywatelskiej seniorów 
Dzielnice m.st. Warszawy 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
2014 

3. Budowanie lokalnych grup liderów działających na rzecz 
społeczności, w szczególności na rzecz seniorów 

Dzielnice m.st. Warszawy 2014 

Cel Techniczny 1.2 Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Dotarcie z informacją o ofercie skierowanej do seniorów do 
miejsc ich przebywania (np. DPS, przychodnie zdrowia, DDP) 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2014 

2. Opracowanie  elektronicznej wersji miesięcznego biuletynu 
dotyczącego informacji o ofercie w Warszawie dla seniorów 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2014 

3. Wyselekcjonowanie i udostępnienie informacji o ofercie 
skierowanej do seniorów (Internet) 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2014 

Cel Techniczny 1.3 Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do 
seniorów 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Wspieranie projektów varsavianistycznych dla seniorów np. w 
formie turystyki miejskiej 

Biuro Promocji Miasta 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
Biuro Kultury 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe  

2013 

2. Wpieranie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
uniwersytetów otwartych oraz innych form edukacji 
odpowiadających na ważne potrzeby i oczekiwania  osób starszych 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2013 

3. Konkurs na miejsca przyjazne seniorom 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
2015 
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4. Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego 
i międzypokoleniowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów wzmacniających więzi rodzinne w dzielnicowych 
centrach rodziny oraz programów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
2015 

5. Identyfikowanie i wspieranie systemu ulg dla seniorów w 
dostępie do oferty miasta 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 2014 

6. Utworzenie centrum aktywności seniorów  Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 2014 

7. Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym 
uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród 
młodszych pokoleń 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 

2013 

Cel Techniczny 1.4 Poprawa społecznego wizerunku starości i przeciwdziałanie dyskryminacji 
społecznej 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Promocja działań na rzecz pozytywnego wizerunku osób 
starszych 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2013 

2. Propagowanie wiedzy i informacji o rozwiązywaniu konfliktów 
międzypokoleniowych, ofercie pomocy w przypadkach przemocy 
i dyskryminacji ze względu na wiek 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Biuro Edukacji 
2014 

CEL 2.  Zwiększenie aktywności zawodowej 

Cel Techniczny 2.1 Poprawa wizerunku osób starszych na rynku pracy 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Promocja zarządzania wiekiem w działalności zarządczej firm 
Urząd Pracy, 

Organizacje pozarządowe 
2015 

Cel Techniczny 2.2 Zwiększenie kwalifikacji seniorów i wykorzystania kompetencji i potencjału 
zawodowego seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Utrzymanie w aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Urząd Pracy 2015 

2. Szkolenia i kursy zawodowe dla osób bezrobotnych w wieku 50+  Urząd Pracy 2013 

3. Pośrednictwo i doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 
w wieku 50+ 

Urząd Pracy 2013 

CEL 3.  Utrzymanie samodzielności seniorów 

Cel Techniczny 3.1 Poprawa efektywności systemu wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w obszarze poczucia 
bezpieczeństwa  

Biuro Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
Dzielnice m.st. Warszawy 

2014 

2. Stacjonarne poradnictwo specjalistyczne na bazie wspieranych 
w mieście placówek i instytucji, świadczących tego typu usługi, 
w szczególności: prawne, obywatelskie, socjalne, psychologiczne, 
mediacje rodzinne 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2013 
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3. Budowanie grup seniorów – wolontariuszy wyszukujących 
seniorów żyjących w izolacji i potrzebujących szeroko rozumianej 
pomocy 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2014 

4. Modernizacja systemu usług społecznych na rzecz seniorów ze 
szczególnym uwzględnieniem podniesienia jakości usług 
opiekuńczych  

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych  

2016  

Cel Techniczny 3.2 Poprawa efektywności instytucjonalnych form wsparcia seniorów 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Stworzenie mieszkań chronionych (zasad ich funkcjonowania) 
i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych, w tym 
opracowanie zasad nadawania statusu mieszkania chronionego w 
lokalu zajmowanym przez osobę starszą 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Biuro Polityki Lokalowej 
Organizacje pozarządowe 

2015 
2020 

2. Opracowanie standardów opieki w domach pomocy społecznej 
uwzględniających programy aktywizujące środowisko lokalne 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych  

Warszawskie Centrum 
Pomocy Rodzinie 

2014 

3. Podejmowanie działań na rzecz poprawy dostępu seniorów do 
świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza wskazanych z uwagi na wiek 

Biuro Polityki Zdrowotnej 2015 

4. Rozwój placówek dziennego wsparcia dla seniorów 
(w wymiarze jakościowym), w tym placówek dla osób chorych na 
chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2016 

Cel Techniczny 3.3 Przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów w opiece zdrowotnej 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Podejmowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działań edukacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze 
względu na wiek w placówkach służby zdrowia lecznictwa 
otwartego i zamkniętego 

Biuro Polityki Zdrowotnej 2015 

2. Podejmowanie działań we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i psychogeriatrami na rzecz poprawy traktowania 
osób starszych opartego na poszanowaniu godności i 
podmiotowości seniorów – w placówkach służby zdrowia 
lecznictwa otwartego i zamkniętego  

Biuro Polityki Zdrowotnej 2015 

Cel Techniczny 3.4 Profilaktyka zdrowotna 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Wspieranie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym 
szczepienia ochronne dla osób 65+ 

Biuro Polityki Zdrowotnej 
Organizacje pozarządowe 

2013 

2. Wspieranie organizacji zajęć rekreacyjno–sportowych pod 
kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów 

Biuro Sportu i Rekreacji 
Dzielnice m.st. Warszawy  

2013 

3. Opracowanie koncepcji standardu bilansu seniora wraz z 
przeprowadzeniem pilotażowego badania 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2015 
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Cel Techniczny 3.5 Utrzymanie mobilności osób starszych 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Przejazdy komunikacją miejską na preferencyjnych zasadach 
dla wszystkich osób, które ukończyły 65 rok życia 

Zarząd Transportu 
Miejskiego 

2013 

Cel Techniczny 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

1. Realizacja programów zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu 
seniorów  

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2016 

Działania horyzontalne (poziom programu) 

Działania Realizatorzy 
Termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

Diagnozowanie problemów oraz gromadzenie wiedzy o sytuacji i 
potrzebach seniorów 

Centrum Komunikacji 
Społecznej 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2014 
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VII. Wskaźniki monitorowania 

W celu umożliwienia skutecznego nadzorowania realizacji i mierzenia efektów Programu oraz 

poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, określone 

zostały wskaźniki monitorowania obejmujące: 

a) wskaźniki oddziaływania, 

b) wskaźniki rezultatu, 

c) wskaźniki produktu. 

Wskaźniki oddziaływania odnoszą się do konsekwencji Programu wykraczających poza 

natychmiastowe efekty dla jego bezpośrednich beneficjentów. Określają efekty długookresowe, które 

pojawią się po pewnym czasie, niemniej jednak są powiązane z działaniami podjętymi w ramach 

Programu. Na poziomie Programu zidentyfikowano główny wskaźnik oddziaływania jako wynik badania 

subiektywnie postrzeganej jakości życia przez seniorów. 

Wskaźniki rezultatu zostały zdefiniowane zarówno na poziomie celów jak i poszczególnych 

działań. Każde z działań realizowanych w ramach Programu powinno przyczyniać się do osiągania 

rezultatów zdefiniowanych na poziomie celu, w ramach którego realizowane jest dane działanie. 

Dodatkowo, dla każdego z działań określone zostały wskaźniki produktu, będące najbardziej 

bezpośrednimi i wymiernymi wynikami ich realizacji. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wskaźniki monitorowania na poziomie Programu i celów. 

Wskaźniki dla poszczególnych działań zawarte są w Załączniku nr 2. 

VII.1. Poziom Programu 

Dla Programu Warszawa przyjazna seniorom zdefiniowany został wskaźnik oddziaływania: 

 

Nazwa wskaźnika 2013 
Wartość docelowa 

(2020) 

 

Subiektywnie postrzegana jakość życia mierzona metodą 

ankietową.  

Ankieta zostanie opracowana w ramach Programu i zostanie 

podzielona na obszary: 

* aktywność społeczna, 

* aktywność zawodowa, 

* utrzymanie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania. 

 

wartość bazowa w 
ankiecie 

zwiększenie zmierzonego 
poziomu w stosunku do 

2013 w co najmniej 
trzech obszarach 
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VII.2. C1. Zwiększenie aktywności społecznej 

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki rezultatu dla celu 1 (Zwiększenie aktywności 

społecznej): 

Wartość wskaźnika w roku: 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
(2012) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wartość 
docelowa 

(2020) 

Liczba seniorów 
korzystających z 

usług oferowanych 
seniorom w ramach 

Programu (dla 
działań związanych z 

celem 1) 

         

Liczba wydanych 
certyfikatów: 

"Miejsce przyjazne 
seniorom" 

         

Liczba spotkań 
młodzieży 

z kombatantami 
i innymi grupami 
osób starszych 

         

 

VII.3. C2 Zwiększenie aktywności zawodowej 

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki rezultatu dla celu 2 (Zwiększenie aktywności 

zawodowej): 

Wartość wskaźnika w roku: 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
(2012) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wartość 
docelowa 

(2020) 

Odsetek osób 50+ 
zarejestrowanych w 

UP długotrwale 
bezrobotnych 

(powyżej 1 roku) 

         

Odsetek 
zatrudnionych osób 

50+ w ramach 
udzielanego 

pośrednictwa i 
doradztwa 

         

Liczba programów 
edukacyjnych w 

szkołach 
         

Liczba podmiotów 
uczestniczących w 

konkursie "Promocja 
zarządzania wiekiem 

w działalności 
zarządczej firm" 
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VII.4. C3 Utrzymanie samodzielności seniorów 

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki rezultatu dla celu 3 (Utrzymanie samodzielności 

seniorów): 

Wartość wskaźnika w roku: 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
(2012) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wartość 
docelowa 

(2020) 

Liczba seniorów 
korzystających z 

usług oferowanych 
seniorom w ramach 

Programu (dla 
działań związanych z 

celem 3) 

         

Liczba domów 
pomocy społecznej i 

placówek służby 
zdrowia lecznictwa 

otwartego i 
zamkniętego, które 

wdrożyły 
opracowane w 

ramach Programu 
standardy 

         

Liczba osób, które 
skorzystały z usług 
wsparcia (w tym 
rodzin seniorów) 

         

Średni wynik badań 
ankietowych w 
ramach celu 3 

         

Liczba projektów 
angażujących 

liderów lokalnych 
         

Wdrożony system 
usług społecznych 
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Załącznik nr 1 
Budżet Programu 

CEL 1.  Zwiększenie aktywności społecznej 

Cel Techniczny 1.1 Identyfikacja i wsparcie lokalnych liderów 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Propagowanie idei wolontariatu 60+ 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
Organizacje pozarządowe 

2013        

2. Szkolenia z zakresu aktywności obywatelskiej seniorów 
Dzielnice m.st. Warszawy 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
2014        

3. Budowanie lokalnych grup liderów działających na rzecz 
społeczności, w szczególności na rzecz seniorów 

Dzielnice m.st. Warszawy 2014        

Cel Techniczny 1.2 Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Dotarcie z informacją o ofercie skierowanej do seniorów do 
miejsc ich przebywania (np. DPS, przychodnie zdrowia, DDP) 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2014        

2. Opracowanie  elektronicznej wersji miesięcznego biuletynu 
dotyczącego informacji o ofercie w Warszawie dla seniorów 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2014        

3. Wyselekcjonowanie i udostępnienie informacji o ofercie 
skierowanej do seniorów (Internet) 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2014        

Cel Techniczny 1.3 Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Wspieranie projektów varsavianistycznych dla seniorów np. 
w formie turystyki miejskiej 

Biuro Promocji Miasta 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
2013        
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Biuro Kultury 
Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe  

2. Wspieranie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
uniwersytetów otwartych oraz innych form edukacji 
odpowiadających na ważne potrzeby i oczekiwania  osób 
starszych 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2013       

3. Konkurs na miejsca przyjazne seniorom 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
2014       

4. Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego 
i międzypokoleniowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów wzmacniających więzi rodzinne w dzielnicowych 
centrach rodziny oraz programów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 

2015       

5. Identyfikowanie i wspieranie systemu ulg dla seniorów w 
dostępie do oferty miasta 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2014       

6. Utworzenie centrum aktywności seniorów  
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 
2014       

7. Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym 
uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród 
młodszych pokoleń 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 

2013       

Cel Techniczny 1.4 Poprawa społecznego wizerunku starości i przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Promocja działań na rzecz pozytywnego wizerunku osób 
starszych 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2013       

2. Propagowanie wiedzy i informacji o rozwiązywaniu 
konfliktów międzypokoleniowych, ofercie pomocy 
w przypadkach przemocy i dyskryminacji ze względu na wiek 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Biuro Edukacji 
2014        

CEL 2.  Zwiększenie aktywności zawodowej 

Cel Techniczny 2.1 Poprawa wizerunku osób starszych na rynku pracy 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Promocja zarządzania wiekiem w działalności zarządczej 
firm 

Urząd Pracy, 
Organizacje pozarządowe 

2015        
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Cel Techniczny 2.2 Zwiększenie kwalifikacji seniorów oraz zwiększenie wykorzystania kompetencji i potencjału zawodowego seniorów oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Utrzymanie w aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Urząd Pracy 2015 

 
 
 
 
 
 

      

2. Szkolenia i kursy zawodowe dla osób bezrobotnych w wieku 
50+  Urząd Pracy 2013 

 
 
 
 
 
 
 

      

3. Pośrednictwo i doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 
w wieku 50+ 

Urząd Pracy 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

CEL 3.  Utrzymanie samodzielności seniorów 

Cel Techniczny 3.1 Poprawa efektywności systemu wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w obszarze poczucia 
bezpieczeństwa  

Biuro Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
Dzielnice m.st. Warszawy 

2014        

2. Stacjonarne poradnictwo specjalistyczne na bazie 
wspieranych w mieście placówek i instytucji, świadczących 
tego typu usługi, w szczególności: prawne, obywatelskie, 
socjalne, psychologiczne, mediacje rodzinne 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2013 
 
 
 

      

3. Budowanie grup seniorów – wolontariuszy wyszukujących 
seniorów żyjących w izolacji i potrzebujących szeroko 
rozumianej pomocy 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2014        

4. Modernizacja systemu usług społecznych na rzecz seniorów ze 
szczególnym uwzględnieniem podniesienia jakości usług opiekuńczych 

 Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2016  
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Cel Techniczny 3.2 Poprawa efektywności instytucjonalnych form wsparcia seniorów 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Stworzenie mieszkań chronionych (zasad ich 
funkcjonowania) i rodzinnych domów pomocy dla osób 
starszych, w tym opracowanie zasad nadawania statusu 
mieszkania chronionego w lokalu zajmowanym przez osobę 
starszą 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Biuro Polityki Lokalowej 
Organizacje pozarządowe 

2016        

2. Opracowanie standardów opieki w domach pomocy 
społecznej uwzględniających programy aktywizujące 
środowisko lokalne 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych  

Warszawskie Centrum 
Pomocy Rodzinie 

2014        

3. Podejmowanie działań na rzecz poprawy dostępu seniorów 
do świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza wskazanych z uwagi na 
wiek 

Biuro Polityki Zdrowotnej 2015        

4. Rozwój placówek dziennego wsparcia dla seniorów 
(w wymiarze jakościowym), w tym placówek dla osób chorych 
na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2016        

Cel Techniczny 3.3 Przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów w opiece zdrowotnej 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Podejmowanie we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działań edukacyjnych przeciwdziałających 
dyskryminacji ze względu na wiek w placówkach służby 
zdrowia lecznictwa otwartego i zamkniętego 

Biuro Polityki Zdrowotnej 2015        

2. Podejmowanie działań we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i psychogeriatrami na rzecz poprawy 
traktowania osób starszych opartego na poszanowaniu 
godności i podmiotowości seniorów – w placówkach służby 
zdrowia lecznictwa otwartego i zamkniętego  

Biuro Polityki Zdrowotnej 2015        
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Cel Techniczny 3.4 Profilaktyka zdrowotna 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Wspieranie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym 
szczepienia ochronne dla osób 65+ 

Biuro Polityki Zdrowotnej 
Organizacje pozarządowe 

2013 
 
 

      

2. Wspieranie organizacji zajęć rekreacyjno–sportowych pod 
kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów 

Biuro Sportu i Rekreacji 
Dzielnice m.st. Warszawy  

2013 
 
 

      

3. Opracowanie koncepcji standardu bilansu seniora wraz z 
przeprowadzeniem pilotażowego badania 

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2015        

Cel Techniczny 3.5 Utrzymanie mobilności osób starszych 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Przejazdy komunikacją miejską na preferencyjnych 
zasadach dla wszystkich osób, które ukończyły 65 rok życia 

Zarząd Transportu 
Miejskiego 

2013        

Cel Techniczny 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

1. Realizacja programów zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu 
seniorów  

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

Dzielnice m.st. Warszawy 
Organizacje pozarządowe 

2013        

Działania horyzontalne (poziom programu) 

Koszty realizacji 

Działania Realizatorzy 

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
działania 

2012 
(wykonanie) 

2013 
(plan) 

2014-2020 
(plan) 

Łączny koszt 
realizacji działania 

Diagnozowanie problemów oraz gromadzenie wiedzy o sytuacji 
i potrzebach seniorów 

Centrum Komunikacji 
Społecznej  

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych 

2013        
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Załącznik nr 2 
Wskaźniki monitorowania (poziom działań) 

Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Wydanie materiałów 
informacyjnych 

         

Organizacja wydarzeń 
propagujących ideę 
wolontariatu 

         
Wskaźniki 
produktu 

Stworzenie platformy 
umożliwiającej praktyczne 
zaangażowanie 
i wykorzystanie wolontariatu 
wśród seniorów 

         

1.1.1 
Propagowanie idei 
wolontariatu 60+ 
 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób starszych – 
wolontariuszy 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba przeprowadzonych 
szkoleń 

         

1.1.2 

Szkolenia z zakresu 
aktywności 
obywatelskiej 
seniorów 
 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba seniorów działających 
w strukturach dialogu 
społecznego 
(obywatelskiego) 

         

Liczba uruchomionych grup 
liderów 

         
Wskaźniki 
produktu Liczba projektów 

angażujących liderów 
         1.1.3 

Budowanie lokalnych 
grup liderów 
działających na rzecz 
społeczności, w 
szczególności na rzecz 
seniorów 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba seniorów 
zaangażowanych wokół 
liderów 

         

                                                 
33 Pierwsze dwie cyfry oznaczają cel techniczny natomiast ostatnia cyfra odpowiada numerowi działania w ramach danego celu technicznego 
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Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba placówek objętych 
działaniem 

         

1.2.1 

Dotarcie z informacją 
o ofercie skierowanej 
do seniorów do miejsc 
ich przebywania (np. 
DPS, przychodnie 
zdrowia, DDP) 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób do których 
dotarła informacja 

         

Wskaźniki 
produktu 

Stworzenie elektronicznego 
biuletynu 

         

1.2.2 

Opracowanie  
elektronicznej wersji 
miesięcznego 
biuletynu dotyczącego 
informacji o ofercie w 
Warszawie dla 
seniorów 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba adresatów biuletynu – 
newsletter 

         

Wskaźniki 
produktu 

Stworzenie podstrony w 
serwisie dla seniora 

         
1.2.3 

Wyselekcjonowanie i 
rozpowszechnianie 
informacji o ofercie 
skierowanej do 
seniorów (Internet) 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba wejść na stronę          

Wskaźniki 
produktu 

Liczba zorganizowanych 
spotkań varsavianistycznych 

         

1.3.1 

Wspieranie projektów 
varsavianistycznych 
dla seniorów np. w 
formie turystyki 
miejskiej 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób biorących udział 
w zorganizowanych 
projektach 
varsavianistycznych 

         

Liczba wspieranych 
uniwersytetów 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba wykładów, lektoratów 
i innych zajęć 

         1.3.2 

Wspieranie 
działalności 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, 
uniwersytetów 
otwartych oraz innych 
form edukacji 
odpowiadających na 
ważne potrzeby i 
oczekiwania osób 
starszych 
 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób uczestniczących 
w zajęciach 
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Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba przeprowadzonych 
konkursów (w ciągu roku) 

         

1.3.3 
Konkurs na miejsca 
przyjazne seniorom 
 Wskaźniki 

rezultatu 

Liczba wydanych 
certyfikatów: "Miejsce 
przyjazne seniorom" 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów dialogu 
międzypokoleniowego 

         

1.3.4 

Budowanie i rozwijanie 
form dialogu 
pokoleniowego i 
międzypokoleniowego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
programów 
wzmacniających więzi 
rodzinne w 
dzielnicowych centrach 
rodziny oraz 
programów 
realizowanych przez 
organizacje 
pozarządowe 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób uczestniczących 
w spotkaniach i projektach 
międzypokoleniowych 

         

Wskaźniki 
produktu 

Katalog placówek 
oferujących ulgi seniorom 

         

1.3.5 

Identyfikowanie i 
wspieranie systemu 
ulg dla seniorów w 
dostępie do oferty 
miasta 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba zidentyfikowanych ulg 
dla seniorów 

         

Wskaźniki 
produktu 

Utworzenie centrum          

1.3.6 
Utworzenie centrum 
aktywności seniorów  
 Wskaźniki 

rezultatu 
Liczba osób korzystających z 
oferty centrum 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba wspieranych 
środowisk kombatanckich 

         

1.3.7 

Wspieranie środowisk 
kombatanckich ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
kultywowania pamięci 
historycznej wśród 
młodszych pokoleń 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba spotkań młodzieży 
z kombatantami i innymi 
grupami osób starszych 
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Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba publikacji o tematyce 
seniorskiej 

         

1.4.1 

Promocja działań na 
rzecz pozytywnego 
wizerunku osób 
starszych 
 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób, do których 
dotarła publikacja o 
tematyce seniorskiej 

         

Liczba kampanii i akcji 
informacyjnych 

         
Wskaźniki 
produktu Liczba programów 

edukacyjnych w szkołach 
         

1.4.2 

Propagowanie wiedzy 
i informacji o 
rozwiązywaniu 
konfliktów 
międzypokoleniowych, 
ofercie pomocy w 
przypadkach 
przemocy i 
dyskryminacji ze 
względu na wiek 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób objętych 
programami  

         

Liczba szkoleń z zakresu 
zarządzania wiekiem 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba podmiotów 
uczestniczących w konkursie 
"Promocja zarządzania 
wiekiem w działalności 
zarządczej firm" 

         

2.1.1 

Promocja zarządzania 
wiekiem w 
działalności 
zarządczej firm 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób starszych 
zatrudnionych w podmiotach 
dopuszczonych do konkursu 
"Promocja zarządzania 
wiekiem w działalności 
zarządczej firm" 

         

Wskaźniki 
produktu 

Odsetek osób 50+ 
zarejestrowanych w UP 
objętych programami 
aktywizacji 

         

2.2.1 

Utrzymanie w 
aktywności 
zawodowej osób w 
wieku 50+ 
 Wskaźniki 

rezultatu 

Odsetek osób 50+ 
zarejestrowanych w UP 
długotrwale bezrobotnych 
(powyżej 1 roku) 
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Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Wskaźniki 
produktu 

Odsetek osób 50+ biorących 
udział w szkoleniach i 
kursach 

         

2.2.2 

Szkolenia i kursy 
zawodowe dla osób 
bezrobotnych w wieku 
50+  
 

Wskaźniki 
rezultatu 

Odsetek zatrudnionych osób 
50+ biorących udział w 
kursach i szkoleniach 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba osób objętych 
pośrednictwem i doradztwem 
zawodowym 

         

2.2.3 

Pośrednictwo i 
doradztwo zawodowe 
dla osób bezrobotnych 
w wieku 50+ 
 Wskaźniki 

rezultatu 

Odsetek zatrudnionych osób 
50+ w ramach udzielanego 
pośrednictwa i doradztwa 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba programów 
związanych z podnoszeniem 
poczucia bezpieczeństwa 
seniorów 

         

3.1.1 

Wprowadzanie 
nowatorskich 
rozwiązań w obszarze 
poczucia 
bezpieczeństwa  
 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób uczestniczących 
w programach 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba placówek 
udzielających poradnictwa 

 
 

        

3.1.2 

Stacjonarne 
poradnictwo 
specjalistyczne na 
bazie wspieranych w 
mieście placówek i 
instytucji, 
świadczących tego 
typu usługi, w 
szczególności: 
prawne, 
obywatelskie, 
socjalne, 
psychologiczne, 
mediacje rodzinne 
 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób korzystających z 
poradnictwa 
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Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba wolontariuszy          

3.1.3 

Budowanie grup 
seniorów – 
wolontariuszy 
wyszukujących 
seniorów żyjących w 
izolacji i 
potrzebujących 
szeroko rozumianej 
pomocy 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób objętych pomocą          

Wskaźniki 
produktu 

Stworzony system usług 
społecznych 

         

3.1.4 

Modernizacja systemu 
usług społecznych na 
rzecz seniorów ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
podniesienia jakości 
usług opiekuńczych 

Wskaźniki 
rezultatu 

Wdrożony system usług 
społecznych 

         

Opracowanie zasad 
funkcjonowania mieszkań 
chronionych 

         

Liczba mieszkań chronionych          
Wskaźniki 
produktu 

Liczba rodzinnych domów 
pomocy 

         

Liczba osób korzystających 
z mieszkań chronionych 
i rodzinnych domów pomocy 

         

3.2.1 

Stworzenie mieszkań 
chronionych (zasad 
ich funkcjonowania) i 
rodzinnych domów 
pomocy dla osób 
starszych, w tym 
opracowanie zasad 
nadawania statusu 
mieszkania 
chronionego w lokalu 
zajmowanym przez 
osobę starszą 

Wskaźniki 
rezultatu Liczba mieszkań własnych 

seniorów dostosowanych do 
standardów mieszkania 
chronionego 

         

Wskaźniki 
produktu 

Opracowane standardy opieki 
w domach pomocy 
społecznej 

         

3.2.2 

Opracowanie 
standardów opieki w 
domach pomocy 
społecznej 
uwzględniających 
programy 
aktywizujące 
środowisko lokalne 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba placówek, które 
wdrożyły standardy 
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Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba podmiotów 
leczniczych prowadzonych 
przez m.st. Warszawa, 
skierowanych do seniorów 
(poradni, oddziałów/ 
pododdziałów szpitalnych)  

         

3.2.3 

Podejmowanie działań 
na rzecz poprawy 
dostępu seniorów do 
świadczeń 
zdrowotnych, 
zwłaszcza wskazanych 
z uwagi na wiek Wskaźniki 

rezultatu 

Odsetek seniorów 
korzystających ze świadczeń 
zdrowotnych w podmiotach 
prowadzonych przez m.st. 
Warszawa  

         

Opracowanie standardów 
opieki w placówkach 
wsparcia dziennego seniorów 

         

Liczba szkoleń i seminariów 
dla personelu placówek 
dziennego i stacjonarnego 
wsparcia dla osób starszych 

         
Wskaźniki 
produktu 

Liczba przeszkolonych 
opiekunów osób starszych 

         

Liczba rodzin, którym 
udzielono wsparcia 

         

3.2.4 

Rozwój placówek 
dziennego wsparcia 
dla seniorów (w 
wymiarze 
jakościowym), w tym 
placówek dla osób 
chorych na chorobę 
Alzheimera i inne 
zespoły otępienne 

Wskaźniki 
rezultatu Liczba osób korzystających z 

oferty dziennego wsparcia 
dla seniorów 
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Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Liczba działań edukacyjnych 
i szkoleń skierowanych do 
personelu medycznego i 
pracowników służby zdrowia 

 
 
 
 
 
 

        

Wskaźniki 
produktu 

Liczba kampanii 
edukacyjnych skierowanych 
do seniorów i ich rodzin nt. 
praw pacjenta i przejawów 
dyskryminacji wiekowej 

 
 
 
 
 
 

        

Liczba osób przeszkolonych w 
ramach działań edukacyjnych 
przeciwdziałających 
dyskryminacji 

 
 
 
 
 

        

3.3.1 

Podejmowanie we 
współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi 
działań edukacyjnych 
przeciwdziałających 
dyskryminacji ze 
względu na wiek w 
placówkach służby 
zdrowia lecznictwa 
otwartego i 
zamkniętego Wskaźniki 

rezultatu 
Wyniki ankiety 
przeprowadzonej wśród 
seniorów korzystających z 
placówek służby zdrowia 

 
 
 
 
 

        

Wskaźniki 
produktu 

Opracowanie i promocja 
standardów placówki służby 
zdrowia przyjaznej seniorom 

 
 
 
 
 

        

3.3.2 

Podejmowanie działań 
we współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi i 
psychogeriatrami na 
rzecz poprawy 
traktowania osób 
starszych opartego na 
poszanowaniu 
godności i 
podmiotowości 
seniorów – w 
placówkach służby 
zdrowia lecznictwa 
otwartego i 
zamkniętego  

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba placówek, które 
wdrożyły standardy 
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Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Liczba wspieranych 
projektów 

 
 

        Wskaźniki 
produktu Liczba osób objętych 

szczepieniem 
         3.4.1 

Wspieranie zadań z 
zakresu profilaktyki 
zdrowotnej, w tym 
szczepienia ochronne 
dla osób 65+ Wskaźniki 

rezultatu 
Liczba osób korzystających z 
projektów 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów 
rekreacyjno-sportowych w 
ramach działania 

 
 

        

3.4.2 

Wspieranie 
organizacji zajęć 
rekreacyjno–
sportowych pod 
kierunkiem 
wykwalifikowanych 
instruktorów 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób korzystających z  
zajęć 

 
 

        

Wskaźniki 
produktu 

Opracowanie koncepcji 
standardu bilansu seniora 

         

3.4.3 

Opracowanie 
koncepcji standardu 
bilansu seniora wraz z 
przeprowadzeniem 
pilotażowego badania Wskaźniki 

rezultatu 

Liczba osób objętych 
badaniem pilotażowym 
bilansu seniora 

         

Liczba osób 70+ objętych 
uprawnieniami 

         

Wskaźniki 
produktu 

Liczba osób 65+ objętych 
uprawnieniami  

         

Liczba osób w wieku 70+ 
które skorzystały z 
uprawnień 

         

3.5.1 

Przejazdy 
komunikacją miejską 
na preferencyjnych 
zasadach dla 
wszystkich osób, które 
ukończyły 65 rok życia 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób 65+ które 
skorzystały z uprawnień 
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Identyfikator 
działania33 

Działanie 
Wskaźnik 
produktu/ 
rezultatu 

Definicja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Wartość 

docelowa 
2020 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba organizowanych 
kursów  

         

3.6.1 

Realizacja programów 
zapobiegania 
wykluczeniu 
cyfrowemu seniorów  Wskaźniki 

rezultatu 
Liczba osób, które ukończyły 
kursy 

         

M 

Diagnozowanie 
problemów oraz 
gromadzenie wiedzy o 
sytuacji i potrzebach 
seniorów 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba badań, raportów          
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Załącznik nr 3 
Tabela korelacji celów i problemów 
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C1. Zwiększenie aktywności społecznej                                           

CT.1.1 Identyfikacja i wsparcie lokalnych liderów 2.1           X                             

CT.1.2 Poprawa dostępności do informacji o działaniach 

dla seniorów 2.3               X                         

CT.1.3 Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i 

kulturalnej skierowanej do seniorów 2.4, 2.5                 X X                     

CT.1.4 Poprawa społecznego wizerunku starości i 

przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej 1.2, 2.8     X                   X               

C2. Zwiększenie aktywności zawodowej                                           

CT.2.1 Poprawa wizerunku osób starszych na rynku pracy 1.2, 2.8     X                   X               

CT.2.2 Zwiększenie kwalifikacji seniorów i wykorzystania 

kompetencji i potencjału zawodowego seniorów oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy 1.1, 1.3   X    X                                 

C3. Utrzymanie samodzielności seniorów                                           

CT.3.1 Poprawa efektywności systemu wsparcia seniorów 

w miejscu zamieszkania 

2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5                   X         X X X X X   

CT.3.2 Poprawa efektywności instytucjonalnych form 

wsparcia seniorów 3.1, 3.2, 3.4                             X X   X     

CT.3.3 Przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów w opiece 

zdrowotnej 3.6                                       X 

CT.3.4 Profilaktyka zdrowotna 3.3, 3.4, 3.7                                 X X     

CT.3.5 Utrzymanie mobilności osób starszych 2.6, 3.1, 3.3                     X       X   X       

CT.3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 2.2, 2.5, 2.7             X     X   X                 
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