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WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE
Prognozy dotyczące starzenia się społeczeństwa
Liczba ludności w Polski w wieku powyżej 60 lat w roku 2015 oraz prognoza na
rok 2050 (w tys.)

Źródło: opracowanie na podstawie: GUS,
Prognoza ludności na lata 2014-2050,
Warszawa 2014 oraz GUS, Informacja o
sytuacji osób starszych na podstawie
badań Głównego Urzędu Statystycznego,
Warszawa 2016
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Polityka społeczna wobec osób starszych

Ogół działań publicznych aktorów – zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i
lokalnym – mających na celu poprawę jakości życia osób starszych (czyli zgodnie z
dzisiejszym polskim prawodawstwem osób w wieku 60 lat i więcej) poprzez umożliwienie

im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i społecznie produktywnymi.
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Monitorowanie sytuacji osób starszych w Polsce
Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2015
Dokument opracowany w celu monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce.
Kompleksowe spojrzenie na sytuację osób starszych w Polsce.
Informacje dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych w Polsce – w szczególności z zakresu sytuacji:

 demograficznej,
 ekonomicznej,
 rodzinnej,
 zdrowotnej,

 sytuacji na rynku pracy,
 dostępności i poziomu usług socjalnych (w tym opiekuńczych),
 aktywności społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej osób starszych,
 z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek,

 a także dotyczące sytuacji niepełnosprawnych osób starszych.
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Rada d.s. Polityki Senioralnej

Do zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należy:
• opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;
• inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz
osób starszych;
• przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób
starszych.
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Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.
BEZPIECZEŃSTWO. SOLIDARNOŚĆ. UCZESTNICTWO.

Do głównych kierunków Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność.
Uczestnictwo, należeć będą między innymi:
• Redefiniowanie cezury wieku, od którego rozpoczyna się starość.
• Ukierunkowanie polityki senioralnej do dwóch grup – osób samodzielnych i
niesamodzielnych, wyodrębnionych na podstawie istniejących w prawie kryteriów
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Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.
BEZPIECZEŃSTWO. SOLIDARNOŚĆ. UCZESTNICTWO.
Kluczowe obszary działań wobec osób starszych zostało wskazane:
 kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie;
 uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności;
 tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako
aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy;
 ochrona zdrowia: promocja i profilaktyka zdrowia, dostęp do diagnostyki, leczenia i
rehabilitacji;
 zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego;
 tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej;
 edukacja dla starości, do starości, przez starość oraz edukacja w starości.
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Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.
BEZPIECZEŃSTWO. SOLIDARNOŚĆ. UCZESTNICTWO.
Do obszarów polityki społecznej wobec osób starszych uwzględniających działania na rzecz
osób niesamodzielnych zostało wpisane:

 ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska
zamieszkania;
 zapewnienie dostępu do profesjonalnych usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i
opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 stworzenie sieci usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych starszym osobom
niesamodzielnym;
 stworzenie spójnego systemu wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób
starszych przez instytucje publiczne.
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Rządowy Program na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020
Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz
zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.
Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych
mogą ubiegać się o dofinansowanie od 20 do 200 tysięcy zł w ramach 4 priorytetów:
I.

Edukacja osób starszych (łącznie ok. 5,7 mln zł rocznie);

II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową (łącznie ok.
9,5 mln zł rocznie);
III. Partycypacja społeczna osób starszych (łącznie ok. 7,6 mln zł rocznie);
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (łącznie ok. 15,2 mln zł rocznie).
www.senior.gov.pl

Rządowy Program na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020
Woj. pomorskie
W roku 2016, w na terenie województwa
pomorskiego dofinansowano:
 16 projektów;
 na łączną kwotę 1 666 465,00 zł;
 obejmujących wsparciem 29 634 osób;
 w tym 6 375 osób starszych.
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Rządowy Program na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020 – edycja 2017
Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:
• wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące - od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia
2017 r.;
• usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
• zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej
uprawnionych do złożenia oferty do 3;
• wprowadzenia kryteriów strategicznych;
• zmiany wzoru oferty i karty oceny;
• rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;
• zmiany zasad kierowania do oceny 3 www.senior.gov.pl
eksperta.

Rządowy Program na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020 – edycja 2017
Nabór Ofert trwał do 28 grudnia 2016 roku.
Złożonych zostało 1647 Ofert.
Z województwa pomorskiego złożono 86 Ofert.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu – do końca lutego br.

REWIZJA ASOS:
Zgodnie z Programem w 2017 zostanie przeprowadzona jego rewizja.

II-III kwartał 2017 – prace nad rewizją.
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Program wieloletni „Senior +”
na lata 2015-2020
Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez rozwój sieci Dziennych Domów
„Senior +” i Klubów „Senior +”.
Budżet: 340 mln zł (w tym 30 mln zł w 2017 r.)
Beneficjenci ostateczni: osoby starsze
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (pojedynczo lub wspólnie)
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Program wieloletni „Senior +”
na lata 2015-2020
W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków
finansowych przeznaczonych na:
I. Moduł
Dofinansowanie na utworzenie lub wyposażenie placówki do 300 tys. zł w przypadku
Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”
(do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania);
 na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku:
do 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior +”
do 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”.
 Wyposażenie
do 80 tys. zł Dziennego Domu „Senior +”;
Klub „Senior +” – do 25 tys. zł.,
www.senior.gov.pl

Program wieloletni „Senior +”
na lata 2015-2020
II. Zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
• Do 300 zł miesięcznie na 1 miejsce w Dziennym Domu „Senior +” .
• Do 200 zł miesięcznie na 1 miejsce w Klubie „Senior +”.

Dotacja nie może stanowić więcej niż 40 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
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Program wieloletni „Senior +”
Woj. pomorskie
W ramach Programu, w województwie
pomorskim powstały Dzienne Domy:
W 2015:
o 6 (Czersk, Gdańsk, Pelplin, Puck,
Skarszewy, Tuchomie);
W 2016:
o Utworzono 2 nowe Dzienne Domy
(Pelplin, Gdańsk) w 2016;
o Dofinansowano funkcjonowanie
6 istniejących domów.
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Kampania
„Bezpieczny i Aktywny Senior”
Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z
bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.
Bezpieczeństwo
Celami w obszarze bezpieczeństwa jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a
co za tym idzie ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów
(seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Aktywność
Celem kampanii w obszarze aktywności jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości
seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania
starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań

mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.
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Dziękuję za uwagę.

Stefan Kołucki
Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS
Sekretariat.DAS@MRPiPS.gov.pl
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