
UCHWAŁA NR 204/XXVII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: Program wsparcia i aktywizacji osób 
starszych na lata 2021 2027 „Praszka Seniorom” 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713, z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1876, z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się program pod nazwą: Program wsparcia i aktywizacji osób starszych  na lata 2021-2027 
„Praszka Seniorom”, stanowiący załącznik do niniejszejuchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 

Uzasadnienie  
Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1876, z późn. zm.) przewiduje, iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy 
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Opracowany projekt 
dokumentu pod nazwą: Program wsparcia i aktywizacji osób starszych  na lata 2021-2027 „Praszka Seniorom”, 
stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały, stanowi wypełnienie dyspozycji przepisu 
art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie zidentyfikowanych 
problemów osób starszych. Analiza procesów demograficznych i społecznych skłania do konieczności podjęcia 
długofalowych prób rozwiązania problemu poprawy jakości funkcjonowania osób starszych. Głównym 
założeniem „Programu” jest zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na problem godnego starzenia się 
z uwzględnieniem obszarów i kierunków wsparcia, umożliwiających poprawę jakości i poziomu życia osób 
starszych, dla godnego starzenia się, poprzez wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych, 
przeciwdziałaniuwykluczeniu społecznemu oraz aktywność społeczna. Z uwagi na powyższe, konieczne jest 
podjęcie uchwały w tym zakresie.
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WPROWADZENIE 
 

Starość, a w węższym ujęciu, starzenie się człowieka są procesami złożonymi                          

i wielopłaszczyznowymi. Mimo upływu wieków i rozwoju, choćby gerontologii, 

podstawowej nauki o starości, dążącej do poznania jej złożonej istoty, trudno dziś,   

z naukowego punktu widzenia określić zarówno początek tego procesu jak jego granice. Sam 

czas starości jest okresem nieustannej zmiany człowieka, zarówno w obszarze biologicznym, 

jak i społecznym oraz psychologicznym.  

Starość postrzega się często jako zjawisko kulturowe, wywołane jednak na podłożu 

biologicznym, związanym z osłabieniem sił życiowych.  

Starość w ujęciu psychologicznym traktowana jest jako faza rozwojowa życia 

człowieka niosąca wraz ze sobą konkretne i wymierne zadania rozwojowe, m.in.: 

przystosowanie się do spadku sił fizycznych, przystosowanie się do niższych dochodów, 

pogodzenie się ze śmiercią współmałżonka, przystosowanie się do nowego środowiska - 

seniorów wreszcie urządzenie w dogodny dla siebie sposób warunków mieszkaniowych
.
 

Wskazuje się także, że starość to taki etap w życiu człowieka, „w którym procesy psychiczne, 

objawiające się rezygnacją i poczuciem braku szans, oraz społeczne, polegające na 

odrzuceniu zgodnie z istniejącym rytuałem kulturowym, oddziałują synergicznie z procesami 

biologicznymi, prowadząc do naruszenia homeostazy, a tym samym do ograniczenia 

możliwości przeciwdziałania tym procesom, bez możliwości substytucji i bez obiektywnych 

szans na powrót do stanu poprzedniego”
1
. 

Sam proces starzenia się organizmu jest definiowany jako proces fizjologiczny 

polegający na ciągłym zmniejszaniu się aktywności biologicznej organizmu, przejawiającej 

się w zmniejszonej zdolności do regeneracji. W efekcie stan ten prowadzi do upośledzenia 

funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i zwiększa podatność na choroby. Procesu tego 

nie można zatrzymać ani cofnąć, jedynie można go opóźnić. Analizując starzenie się jako 

zjawisko biologiczne gerontolodzy wskazują na takie procesy jak histereza (skupienie się 

koloidów białkowych w większe konglomeraty, które obciążają organizm), degenerację 

(zwyrodnienie) atrofię (zaniki, np. mięśni) i aregenerację (utratę zdolności komórki do 

                                                           
1
 J. Staręga-Piasek, Psychospołeczne mechanizmy starzenia się, (w:) Postępy gerontologii, B. Synak, T. Wróblewski (red.), 

Warszawa 1988, s. 46. 
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dalszego podziału i odnowy komórek). Dominuje przekonanie, że przy istniejącej 

powszechności i silnym zindywidualizowaniu procesu starzenia jest on uwarunkowany 

genetycznie i pociąga za sobą zmiany psychologiczne, które z kolei mają wpływ na postawy 

społeczne. 

Proponuje się wewnętrzną periodyzację starości wg. Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO):  

 wiek przedstarczy (45-59. rok życia);  

 wiek starzenia się, określany jako „wczesna starość" (60.-74. rok życia), w tym wieku 

są tzw. młodzi-starzy;  

 wiek starczy nazywany także „późną starością" (75.-89. rok życia), w tym wieku są tzw. 

starzy-starzy,  

 długowieczność (90 lat i powyżej), którego to wieku dożywają tzw. Długowieczni.   

Analizując badania CBOS wskazuje się, że większość Polaków uznaje 61 lat za 

granicę starości, jednocześnie pierwsze oznaki procesu starzenia pojawiają się już wieku 40 

lat.  

Najczęściej stosowaną w analizach demograficznych miarą starzenia się zbiorowości, 

jest procentowy udział osób po 60 roku życia wśród wszystkich mieszkańców danej 

społeczności. Wyróżnia się aż 5 faz powyższego stanu: brak oznak starości demograficznej 

poniżej 8 proc., wczesna faza przejściowa pomiędzy stanem młodości i starości 

demograficznej 0d 8 do 10 proc., późna faza przejściowa pomiędzy stanem młodości                        

i starości demograficznej od 10 do 12 proc., stan starości demograficznej 12 proc. i więcej, 

wreszcie stan zawansowanej starości demograficznej pow. 15 proc. Biorąc pod uwagę 

powyższą klasyfikację w Polsce już 1998 odsetek osób po 60 roku życia przekraczał 16 

proc.
2
. Co charakterystyczne najwyższe tempo starzenia się występuje w krajach o wysokim 

poziomie gospodarczym tj. Japonii, Włoch, Szwecji, Niemczech, ale także w Polsce, gdzie 

kształtuje się powoli niekorzystna pod względem ekonomicznym tak zwana „odwrócona 

piramida demograficzna” w której populacja trzeciej generacji jest liczniej reprezentowana 

niż pokolenie ludzi młodych.  W Polsce osób starszych zaczęło przybywać już od lat 50- tych, 

i jak się szacuje w demograficznej prognozie dla Polski w roku 2030 przybędzie niemal 

dwukrotnie osób w wieku poprodukcyjnym do poziomu 24 proc (17,7 proc. mężczyźni, 29,8 

proc. kobiety).  

                                                           
2
 Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004, ss. 28. 
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Demograficzny proces starzenia się społeczeństwa jest silnie zróżnicowany. Po 

pierwsze mamy do czynienia z różną długością życia w przypadku kobiet i mężczyzn. 

Kobiety żyją dłużej (statystycznie 77- 79,9 lat) niż mężczyźni (68- 71 lat) co w skutkach 

naraża je częściej na samotność i liczniejsze i bardziej zawansowane procesy chorobowe.  

Obok długości życia kobiet na feminizację procesu polskiej starości wpływa m.in. z istotne 

ograniczenie umieralności okołoporodowej, zmniejszenie populacji mężczyzn podczas 

kolejnych wojen światowych, wreszcie nadumieralności mężczyzn w wieku średnim która 

wystąpiła w latach 80-tych i 90 tych ubiegłego wieku. Po drugie, wraz z pojawieniem się 

redukcji umieralności wśród starszych grup wiekowych mamy do czynienia z podwójnym 

procesem starzenia się ludności, gdzie wzrasta liczba „starszych starych” oraz „najstarszych 

starych”. Co może w efekcie skutkować zjawiskiem „eksplozji stulatków”. Zróżnicowanie 

obserwujemy także w wymiarze przestrzennym, stopa starości jest wyższa w środowisku 

wiejskim niż w miastach, a nich samych najstarsze są miasta ponad półmilionowe. Przyjmuje 

się, że najpoważniejsze zmiany w strukturze demograficznej seniorów wiążą się ze 

zmniejszeniem liczby osób w wieku 60-64 lata wśród ogółu seniorów i podwojenie odsetka 

seniorów w wieku 80 i więcej lat co w konsekwencji musi doprowadzić do zabezpieczania dla 

tej grupy właściwych usług pielęgnacyjnych. 

Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 roku wraz ze 

zmniejszeniem się liczby ludności Polski do 36 mln. zdecydowanie wzrośnie liczba seniorów 

co oznacza, że ujęciu ekonomicznym o ile obecnie na 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypada 24,8 osoby w wieku senioralnym to w latach trzydziestych XXI wieku ta wartość 

wzrośnie do 43,7. 

Polityka społeczna realizowana wobec starości i wobec seniorów wynika bezpośrednio 

z potrzeb tej grupy społecznej. Klasyfikując potrzeby seniorów należy zwrócić uwagę, że               

w swym podstawowym kształcie nie odbiegają one od podstawowych klasyfikacji potrzeb 

człowieka, możemy jednak wyróżnić elementy charakterystyczne, niejako zastrzeżone dla tej 

grupy społecznej, które powinny stać się fundamentem działań w samorządowej polityce 

społecznej. Wskazuje się na pięć najistotniejszych obszarów:  

 potrzebę przynależności (integracja, towarzystwo),  

 potrzebę użyteczności i uznania,  

 potrzebę bezpieczeństwa (psychiczne i fizyczne),  

 potrzebę satysfakcji życiowej.  
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Celem polityki społecznej w odniesieniu do ludzi starych będą działania, które 

planowo i kompleksowo będą wpływały na poprawę życia seniorów. W literaturze 

przedmiotu upowszechniło się definiowanie polityki społecznej w odniesieniu zarówno do 

samych seniorów, jak i starości. B. Szatur-Jaworska proponuję definiować politykę społeczną 

wobec ludzi starych jako „stwarzanie-obecnie i na przyszłość-warunków zaspokajania potrzeb 

ludzi starych oraz kształtowanie odpowiednich relacji pomiędzy starszym pokoleniem a 

młodszymi generacjami, drogą ograniczenia uzależnienia młodszych od starszych, 

zapobiegania marginalizacji ludzi starych oraz kształtowania międzypokoleniowej 

solidarności”.  

W przypadku polityki wobec starości autorka ocenia, że jest to „wspomaganie 

jednostek w radzeniu sobie z kryzysami rozwojowymi i sytuacyjnymi, które są typowe                     

w określonych warunkach historycznych dla tej fazy życia, zapewnienie starości pozycji 

równouprawnionej z innymi fazami życia oraz kształtowanie jej pozytywnego obrazu                       

w świadomości społecznej.  

Za najważniejsze przesłanki do budowy polityki społecznej wobec starości i ludzi 

starszych uznaje się:  

 tworzenie infrastruktury wspomagającej programy gerontologiczne (diagnoza 

społeczna, praca socjalna, wspieranie organizacji pozarządowych, 

monitorowanie i ewaluacja programów socjalnych);  

 wzmacnianie infrastruktury prawno-instytucjonalnej oraz zbiorowej 

przezorności i zaradności, a także wspomaganie aktywnego starzenia się;  

       rozwijanie systemu ochrony zdrowia i usług rehabilitacyjnych dla seniorów oraz 

interdyscyplinarnej opieki geriatrycznej; 

     „protezowanie" otoczenia fizycznego osób starszych (usuwanie barier 

architektonicznych oraz wspomaganie samodzielności i orientacji w przestrzeni, 

mieszkaniu, miejscach i instytucjach publicznych, w transporcie publicznym); 

      rozwijanie zróżnicowanych form opieki długoterminowej hospicyjnej (zwłaszcza 

środowiskowych, rodzinnych) oraz wspieranie opiekunów przewlekle chorych/lub 

niepełnosprawnych ludzi starych; 

     eliminowanie/redukowanie czynników sprzyjających izolacji, marginalizacji                               

i wykluczeniu społecznemu seniorów; 

     dostęp do edukacji i szkoleń służących przygotowaniu do życia na emeryturze. 
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1. REGULACJE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE POLITYKI 

SENIORALNEJ 
 

Polityka społeczna wobec starości i seniorów realizowana jest przynajmniej na czterech 

podstawowych poziomach: międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. 

Skalowanie polityki wobec starości jest istotne o tyle, że pozwala uchwycić trendy generalne, 

zjawiska, które na poziomie lokalnym byłby dostrzegane zbyt późno, mogą być ocenione                    

i zinterpretowane na poziomie międzynarodowym czy krajowym na tyle wcześnie by móc je 

implementować odpowiednio wcześniej na poziom lokalny. Jest to tym ważniejsze, że 

polityka ta ulega nieustannej ewolucji co w efekcie pozwala na rozszerzanie się zakresu 

działań wobec seniorów: pojawiają się nowe podmioty mogące zmieniać rzeczywistość osób 

starszych np. stowarzyszenia lokalne czy też międzynarodowe, co przy zmieniającej się 

postawie decydentów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki społecznej powoduje, że 

osoby starsze w coraz większym stopniu traktowane są podmiotowo. 

 

1.1.Międzynarodowa Strategia Działania w Kwestii Starzenia Się Społeczeństw 

 

W 2002 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Międzynarodową Strategię 

Działania w Kwestii Starzenia Się Społeczeństw, zwaną także strategią lub deklaracją 

madrycką. Państwa członkowskie zadeklarowały w niej m.in.: 

 zapewnienie bezpiecznej starości, które wymaga potwierdzenia gotowości do realizacji 

celu w postaci eliminacji ubóstwa wśród osób w podeszłym wieku;  

 stworzenie osobom starszym odpowiednich warunków do pełnego i efektywnego 

uczestnictwa w gospodarczym, społecznym i politycznym życiu społeczeństw poprzez 

pracę zarobkową i pracę w charakterze wolontariuszy;  

 zapewnienie możliwości indywidualnego rozwoju, samorealizacji i zaspokojenia 

potrzeb bytowych w ciągu całego życia, a także w jego końcowym okresie, poprzez, 

między innymi, dostęp do form ustawicznego kształcenia się;  

 zagwarantowanie osobom starszym praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, 

a także praw obywatelskich i politycznych poprzez, między innymi, likwidację 

wszelkich form dyskryminacji ze względu na wiek;  
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 zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci w grupie osób starszych poprzez 

likwidację dyskryminacji ze względu na płeć oraz wszelkich innych przejawów 

dyskryminacji;  

 uznanie kluczowego znaczenia międzypokoleniowej współzależności, solidarności 

i wzajemności dla społecznego rozwoju;  

 stworzenie systemów opieki zdrowotnej i pomocy osobom starszym, zgodnych z ich 

potrzebami;  

 sprzyjanie partnerskiej współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji 

państwowej, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i samymi osobami 

starszymi w zakresie przekładania Międzynarodowej Strategii na praktyczne działania;  

 ukierunkowanie badań naukowych i fachowej wiedzy na jednostkowe, społeczne 

i zdrowotne implikacje procesu starzenia się, zwłaszcza w krajach rozwijających się.  

 

1.2 Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – 

Solidarność 

 

Celem polityki senioralnej ma być wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego 

starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, 

niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach 

funkcjonalnych. Obok tego celu głównego założenia wydzieliły kilka obszarów, dla których 

sformułowane zostały uszczegółowione cele. I tak: 

 w obszarze zdrowia i samodzielności polityka senioralna ma sprzyjać tworzeniu 

warunków dla jak najdłuższego utrzymywania dobrego stanu zdrowia i autonomii. 

Będzie to możliwe dzięki realizacji takich priorytetów jak: rozwój usług medycznych 

dla osób starszych, promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, rozwój usług 

społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych. Jednocześnie 

ma nastąpić zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych i przeciwdziałanie stosowanym 

wobec nich nadużyciom, a także wspieranie przestrzennego planowania 

architektonicznego dostosowanego dla wszystkich; 

 w obszarze aktywizacji zawodowej mają zostać zaplanowane działania, które pozwolą 

na jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy i tym samym 

pozwolą na zwiększenie i przedłużenie aktywności zawodowej osób 50+ i 60+; 
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 w obszarze aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej ma być wspierana idea 

uczenia i aktywizacja osób starszych do działań obywatelskich i społecznych, w tym: 

rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych oraz zwiększanie uczestnictwa osób 

starszych w kulturze zarówno jako jej odbiorców, jak i twórców; 

 w obszarze srebrnej gospodarki polityka senioralna ma wspierać rozwój efektywnych 

rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Srebrna gospodarka 

to system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych i 

uwzględniający ich potrzeby. Stąd też do pojęcia srebrna gospodarka należy podchodzić 

dualnie, bowiem z jednej strony jest to podejście skoncentrowane na potrzebach 

starszego pokolenia w kontekście potrzeb i popytu, a z drugiej strony na wykorzystaniu 

specyficznych cech ludzi starszych, dla zwiększenia ich aktywności i wykorzystania ich 

potencjału; 

 w obszarze relacji międzypokoleniowych celem podstawowym ma być solidarność 

pokoleń jaka norma kierunkowa w społeczeństwie, polityce społecznej, kulturze oraz na 

rynku pracy. 

 

 

 

2. DIAGNOZA PROBLEMU STAROŚCI  
 

Diagnozę problemu starości skonstruowano na podstawie przesłanek 

demograficznych, przesłanek środowiskowych oraz opinii wyrażonej przez liderów 

środowiska lokalnego w ramach specjalnie przygotowanego badania za pomocą 

kwestionariusza ankiety.  

 

2.1.Przesłanki demograficzne 

Według przewidywań GUS liczba osób w wieku powyżej 65 roku życia zwiększy się 

już w roku 2035 do 8,35 mln, co stanowić będzie 23% ogólnej populacji kraju. Relacja osób 

pracujących i niepracujących ulegnie przy tym znacznemu pogorszeniu. W 2035 r. na 1000 

osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać średnio 736 osób w wieku nieprodukcyjnym, 

a w 2060 roku już 1070. Aż tak znaczne obniżenie proporcji będzie miało poważne skutki dla 

wzrostu gospodarczego. 

 Poniższa tabela obrazuje prognozę ludności Polski aż do 2050 r. według grup 

wiekowych. 
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Wykres 2.1 Prognoza ludności Polski w wieku do 2050 r. 

 
Źródło: opracowania własne na podstawie: „Prognoza ludności na lata 2015 - 2050. GUS  

 

 Warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost liczby osób po 80 roku życia, co z jest 

pozytywne, bo związane w wydłużaniem się życia, ale już dziś stwarza konieczność 

rozbudowy odpowiedniej infrastruktury socjalnej, zdrowotnej i opiekuńczej. Struktura 

wiekowa mieszkańców Praszki jest porównywalna zarówno ze strukturą demograficzną 

województwa opolskiego, jak i całej Polski.  

Wykres 2.2 Ludność Praszki w latach 2015 - 2019 roku 

 

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Jak wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego, liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym będzie w przyszłości ulegać zwiększeniu, czego determinantem jest 

malejąca dzietność rodzin oraz wydłużający się średni okres życia. Tendencja ta jest 

zauważalna już na powyższym wykresie, przy – dodajmy, ogólnym spadku liczby 

mieszkańców. 

Tabela 2.1 Zestawienie mieszkańców sołectw w oparciu o bazę PESEL na koniec 2019 

Sołectwo Liczba Mieszkańców ogółem Liczba osób, które ukończyły 60 

rok życia 

Aleksandrów  79 27 

Brzeziny 307 90 

Kowale  1015 259 

Kuźniczka 43 12 

Lachowskie 148 46 

Prosna 97 27 

Przedmość 721 190 

Rosochy 243 47 

Rozterk 276 55 

Skotnica 198 48 

Sołtysy 153 42 

Strojec 1055  275 

Szyszków 283 77 

Wierzbie  584 154 

Wygiełdów 112 35 

Gana 546 137 

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Poszczególne sołectwa stanowią dość zróżnicowana strukturę demograficzna, warto 

zwrócić uwagę na te w których pojawiają się znaczne grupy seniorów (Kowale, Strojec, 

Przedmość) projektując działania na rzecz tej grupy społecznej. 
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2.2.Przesłanki środowiskowe 

 

Do najistotniejszych kwestii, które dotykają mieszkańców w wieku senioralnym,                             

w środowiskach lokalnych należą: 

 brak określonego standardu usług dla osób starszych, 

 ograniczenia kadrowe służb pomocowych utrudniające świadczenie pomocy osobom 

starszym, 

 brak małych form pomocy społecznej dla osób starszych, 

 zwiększony popyt na infrastrukturalne formy pomocy (domy pomocy społecznej) 

większy niż możliwości finansowe gminy,  

 zmiana modelu rodziny wielopokoleniowej na jedno-, dwupokoleniową, 

 wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców, 

 niedostateczne poprawianie sfery technicznej ułatwiającej codzienne życie osobom 

starszym np. w zakresie dostępności sprzętów ułatwiających codzienne funkcjonowanie 

(bariery w przypadku osób niepełnosprawnych, wyposażenie łazienek), 

 niezadowalający poziom życia osób starszych, 

 brak wolontariuszy udzielających wsparcia osobom starszym, 

 trudności w dostępie do szkoleń dla kadry realizującej pomoc osobom starszym, 

 niewystarczające działania mające na celu uwrażliwianie systemu oświaty na problem 

osób starszych, 

 ograniczone środki finansowe na rozwój kadry pomocy społecznej, 

 wzrost liczby osób samotnych, 

 niedostosowana do osób starszych infrastruktura, 

 niesprzyjająca pomocy osobom w III wieku ogólna sytuacja finansowa  

i społeczna kraju. 

 

Identyfikacja problemów społecznych jest jednym z najważniejszych elementów 

każdego postępowania diagnostycznego, mającego określić zasadnicze problemy i ewentualne 

kierunki ich rozwiązywania. Podstawowym narzędziem badawczym, za pomocą, którego 

identyfikowano problemy społeczne gminy, był kwestionariusz ankiety zrealizowany podczas 

warsztatów strategicznych zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, które 

wypełniali liderzy środowiska społecznego.  
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W pierwszych pytaniach poproszono respondentów o wskazanie środowisk 

zagrożonych ubóstwem oraz określenie przyczyn tego zjawiska. Uzyskane odpowiedzi 

prezentują poniższe zestawienia. 

 

Wykres 2.2.1 Problemy społeczne dotykające osób starszych 

 

Źródło: dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

Wśród problemów społecznych dotykających osoby starsze osoby ankietowane 

wymieniły: samotność (28%), brak opieki ze strony rodziny (26%), choroby (23%), ubóstwo i 

biedę (13%), bariery architektoniczne (10%). 

 

Wykres 2.2.2 Sytuacja osób starszych w środowisku lokalnym 

 

Źródło: dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Dokonując oceny sytuacji osób starszych w środowisku lokalnym w przeważającej 

większości respondenci uznali, że sytuacja społeczna osób starszych jest średnia i raczej 
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dobra. Podobne oceny zebrała sytuacja rodzinna. Inaczej było w ocenie sytuacji zdrowotnej, 

tutaj znaczna część (35%) oceniło ją jako złą. Ponad (20%) negatywnie oceniło sytuacje 

materialną seniorów, natomiast raczej pozytywne opinie padły w odniesieniu do sytuacji 

mieszkaniowej. 

 

Wykres 2.2.3 Postawy społeczne wobec osób starszych

Źródło: dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.  

 

Oceniając zachowanie innych osób w stosunku do seniorów wskazujemy najwyższy 

odsetek odpowiedzi: 

 w byłym miejscu pracy – ankietowani uznali, że seniorzy spotykają się  

z życzliwością (71%), 

 na ulicy – ankietowani uznali, że seniorzy spotykają się z obojętnością (65%); 

 w środkach komunikacji – ankietowani uznali, że seniorzy spotykają się z obojętnością 

(40%); 

 w jednostkach ochrony zdrowia - ankietowani uznali, że seniorzy spotykają się                        

z obojętnością (56,8%); 

 w urzędach – ankietowani uznali, że seniorzy spotykają się z życzliwością (55,6%); 

 w parafii – ankietowani uznali, że seniorzy spotykają się z życzliwością (63,9%); 

 w sklepach – ankietowani uznali, że seniorzy spotykają się z obojętnością (72,7%); 

 wśród sąsiadów – ankietowani uznali, że seniorzy spotykają się z życzliwością (78%) 
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 w swojej rodzinie – ankietowani uznali, że seniorzy spotykają się z życzliwością 

(63,9%); 

Wykres 2.2.4 Ocena poziomu zaspakajania potrzeb osób starszych 

Źródło: dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

W zestawieniu zwraca uwagę wysoka ocena wystawiona dla lokalnego systemu pomocy 

społecznej ocena dobra i raczej dobra to ponad (70 %). Wysoka oceniana jest także oferta 

kulturalna (62%) oraz aktywność organizacji pozarządowych (61 %).  

 

Wykres 2.2.5 Ocena oferty pomocy osobom starszym  

 

Źródło: dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 
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 Na pytanie „Czy oferta pomocy osobom starszym (opieka, pomoc, wsparcie, usługi 

opiekuńcze) jest wystarczająca”? (62%) ankietowanych uznało, że raczej tak (15%) 

ankietowało uznało, że raczej nie, (23%) ankietowanych oceniło, że trudno powiedzieć. 

 

Wykres 2.2.6   Działania aktywizujące osoby starsze w społeczności lokalnej 

 

Źródło: dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

 

Najwyższe noty w tym pytaniu uzyskała modernizacja i tworzenie infrastruktury dla 

seniorów (36%) w dalszej kolejności wskazano na tworzenie nowych wydarzeń kulturalnych i 

integracyjnych (30%), powstanie nowych organizacji społecznych działających na rzecz 

seniorów (27%) wreszcie wzbogacenie oferty kulturalnej (7%). 

2.3 Zasoby umożliwiające działania na rzecz osób starszych  
 

Do kluczowych instytucji wspierających osoby w wieku senioralnym należy Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Praszce, który z uwagi na charakter swojej działalności wspiera osoby 

starsze zarówno w zakresie usług opiekuńczych jak i prowadzi działania aktywizacyjne, 

szczegółowo scharakteryzowano tę działalność w podstawowym dokumencie strategicznym. 

Do zasobów będą należały także instytucje powiatowe jak i wojewódzkie. 
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Tabela 2.4 Zasoby umożliwiające działania na rzecz seniorów  

Lp. Nazwa jednostki 

1. Urząd Miejski w Praszce 

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce 

3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce 

4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka 

5. Organizacje pozarządowe 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 

7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 

8. Uniwersytety Trzeciego Wieku  

9. Domy Pomocy Społecznej 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Każda z wymienionych instytucji - wskazano kluczowe- w ramach swoich 

kompetencji zobowiązana jest do podejmowania działań zmierzających do udzielenia 

wsparcia osobom w wieku senioralnym. 

 

3. CELE PROGRAMU 
 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 
 
 

INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH 
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Graficzna prezentacja celu głównego i celów operacyjnych 

 

 

Cel operacyjny 1: Wsparcie osób starszych w realizacji ich ról społecznych 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Organizowanie i prowadzenie 

świadczonych w miejscu zamieszkania: 

-Usług opiekuńczych 

-Specjalistycznych usług opiekuńczych 

-Specjalistycznych usług dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

Liczba zrealizowanych świadczeń 

2. Standaryzacja usług opiekuńczych. 

 

Wskaźniki ujęte w badaniu 

standaryzacyjnym. 

3. Informowanie i propagowanie korzystania 

z pomocy oferowanej przez ośrodki 

wsparcia i oddziały dzienne placówek 

służby zdrowia. 

Nakład plakatów ulotek, liczba 

udzielonych informacji, liczba 

odsłon strony internetowej OPS. 

4. Wspieranie samopomocy rodzin – praca 

socjalna 

Wymiar organizacyjny świadczonej 

pracy socjalnej 

5. Tworzenie warunków dla rozwoju idei                  

i wdrażania wolontariatu w zakresie 

udzielania wsparcia osobom starszym                      

i niepełnosprawnym. 

Wymiar organizacyjny świadczonej 

pracy socjalnej 

Integracja społeczna osób 
starszych 

Wsparcie osób 
starszych w 

realizacji ich ról 
społecznych  

Rozwijanie 
oferty usług i 

świadczeń 
pomocy 

społecznej dla 
osób starszych  

Wspieranie 
inicjatyw 

społeczności 
lokalnej w 

samopomocy 

Aktywizacja 
osób starszych  
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6. Udzielanie świadczeń finansowych 

osobom i rodzinom o niskich dochodach 

na zasadach określonych we właściwych 

ustawach. 

  Wartość przekazanego wsparcia 

 

Cel operacyjny 2: Rozwijanie oferty usług i świadczeń pomocy społecznej dla osób 

starszych 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Współpraca z placówkami służby zdrowia 

obejmującymi terapią osoby starsze 

i niepełnosprawne. 

Wymiar organizacyjny współpracy 

2. Podjęcie działań zmierzających do 

utworzenia Dziennego Domu Pobytu 

Wymiar organizacyjny podjętych 

działań  

3. Udział pracowników socjalnych, 

opiekunek, pielęgniarek środowiskowych  

i innych osób zajmujących się 

wspieraniem osób starszych  

i niepełnosprawnych w szkoleniach                            

i formach doskonalenia zawodowego. 

Liczba osób uczestnicząca                          

w szkolenia i innych formach 

doskonalenia 

4. Utworzenie miejsc opieki wytchnieniowej Liczba miejsc/usług 

5. Tworzenie warunków dla rozwoju 

mieszkalnictwa chronionego. 

 

Wymiar organizacyjny podjętych 

działań 

 

Cel operacyjny 3: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej w samopomocy 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Propagowanie idei samopomocy                          

i wolontariatu, zwłaszcza wśród dzieci i 

młodzieży. 

Liczba spotkań i uczestników. 

2. Ułatwianie funkcjonowania organizacji 

pozarządowych działających w obszarze 

szeroko rozumianej pomocy społecznej. 

Wymiar organizacyjny podjętych 

działań  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B4C19E5A-B9EA-465E-8E7A-2D5D30A168C9. Podpisany Strona 19



Program Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych na lata 2021 – 2027 „Praszka Seniorom” 

 

20 

 

3. Publikacje w prasie lokalnej, ewentualnie 

w innych mediach, przybliżające 

zagadnienia dotyczące integracji osób 

niepełnosprawnych i starszych ze 

środowiskiem. 

Liczba publikacji i odsłon strony 

internetowej OPS.  

4. Wspieranie programów edukacyjnych 

dotyczących świadomości konsumenckiej 

wśród seniorów 

Liczba uczestników objętych 

programami 

5. Powołanie Rady Seniorów. 

 

Liczba zorganizowanych spotkań 

/posiedzeń 

 

Cel operacyjny 4: Aktywizacja osób starszych 

Lp. Kierunki działań  Wskaźniki 

1. Organizowanie corocznych okazjonalnych 

spotkań dla osób samotnych / starszych. 

Liczba spotkań i uczestników. 

2. Regularne włączanie osób starszych do 

udziału w zawodach ogólnogminnych 

Liczba zawodów i uczestników. 

3. Włączenie do imprez kulturalno-

rekreacyjnych prowadzonych na terenie 

miasta tematyki związanej z integracją 

osób starszych. 

Liczba spotkań i uczestników. 

4. Organizacja imprez / konkursów 

upowszechniających wymianę 

międzygeneracyjną  

Liczba uczestników 

zorganizowanych spotkań 

/konkursów. 

 

Realizacja celów operacyjnych 

Odpowiedzialni za realizację 

kierunków działań 

Rada Miejska, jednostki organizacyjne samorządu 

miejskiego, w tym jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej. 

Środki finansowe 

 

Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane                             

z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych, 

programów unijnych. 
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Partnerzy 

 

Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, 

organizacje społeczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego. 

Termin realizacji  W ramach działań bieżących. 

 

 

 

 

 

 

4. MONITOROWANIE I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 
 

Realizacja Programu w gminie Praszka przewidziana jest na lata 2021-2027. Dla 

realnej oceny funkcjonowania dokumentu konieczny jest zestaw wskaźników. Wśród 

istniejących najbardziej adekwatne będą: 

 dane statystyczne na temat zachodzących zmian demograficznych, 

 liczba spotkań Miejskiej Rady Seniorów 

 liczba rodzin i osób w wieku senioralnym wspomaganych z systemu pomocy społecznej, 

 liczba porad udzielonych seniorom, 

 liczba seniorów objętych aktywizacją,  

 liczba realizowanych programów, organizowanych akcji i spotkań informacyjnych oraz 

liczba ich uczestników, 

 liczba przeszkolonych i wyedukowanych seniorów. 

Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Środki finansowe na realizację programu pochodzą ze źródeł własnych samorządu gminnego 

oraz ze źródeł zewnętrznych. 
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