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WSTĘP

Inspiracją do stworzenia Programu na rzecz osób starszych dla gminy Praszka na lata
2014 – 2020 była identyfikacja problemów osób starszych, wynikająca z analizy dotyczącej
procesów demograficznych jak i społecznych zachodzących w Polsce. Długofalowe próby
rozwiązania problemu poprawy jakości funkcjonowania oraz starzenia się społeczeństwa należy
więc zaordynować zarówno na szczeblu krajowym, powiatowym oraz przede wszystkim
lokalnie – na szczeblu gminnym.
Dotychczas problemom i potrzebom osób starszych w lokalnych społecznościach naszego
województwa

nie

poświęcano

wystarczającej

uwagi.

Znaczącym

ograniczeniem

w systemowych działaniach na rzecz seniorów jest deficyt strategii działania oraz infrastruktury
instytucjonalnej, niedobór ofert usług skierowanych do tej grupy wiekowej umożliwiających
podniesienie ich standardu życia.
Głównym założeniem programu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na problem
godnego starzenia się z uwzględnienie obszarów i kierunków wsparcia, umożliwiających poprawę
jakości i poziomu życia osób starszych, dla godnego starzenia się, poprzez wzmacnianie więzi
rodzinnych i społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywność społeczną.
Praca ta ma być swego rodzaju inspiracją dla władzy uchwałodawczej i wykonawczej
aby wspólnie zaplanować w naszej Gminie funkcjonowanie urzędów, szpitali, punktów usługowych
czy komunikacji – są to obszary, na które można wpływać na poziomie lokalnym. Działania
podejmowane w skali konkretnych miejscowości są niezwykle ważne, gdyż większość potrzeb
seniorów zaspokajana jest w miejscu ich zamieszkania.
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1. PROBLEM STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Strategia Lizbońska przewiduje, że liczba ludności do 2050 roku będzie się zmniejszać,
natomiast liczba ludności w wieku 65 + wzrośnie o 60% (w stosunku do 2005 roku) . W Unii
Europejskiej udział ludności w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności wynosił w 2005r.
17%, natomiast w roku 2050 najprawdopodobniej 30% populacji zamieszkującej ten obszar będą
stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań pokazały, iż najtrudniejszą sytuację w tym zakresie spośród wszystkich województw
ma właśnie nasze województwo. Starzenie się mieszkańców oraz wyludnianie się regionu stanowią
główne wyzwania rozwojowe, które rzutują na obecny oraz przyszły rozwój województwa
opolskiego.
Wraz z postępującymi zmianami społeczno - ekonomicznymi, postępem technicznym,
poprawą jakości życia i osiągnięć medycyny przeciętna długość życia ulega wydłużeniu.
Zmieniająca się długość życia spowoduje zmiany w strukturze osób w wieku poprodukcyjnym.
W ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie liczba osób w przedziałach wiekowych 60+. Proces
ten doprowadzi również do singularyzacji starości – osoby starsze coraz częściej będą
zamieszkiwać samotnie. GUS prognozuje , że w Polsce w 2030 roku 53,3% gospodarstw
jednoosobowych będzie prowadzona przez osoby w wieku powyżej 65 lat (częściej będą
to kobiety).
Proces starzenia się społeczeństwa wygeneruje znaczne koszty związane z rynkiem pracy
(zwężenie rynku pracy i wyższe koszty pracy) oraz zwiększaniem wydatków z budżetu państw
na szeroko rozumiane wsparcie osób starszych we wszystkich dziedzinach ich życia (zdrowie,
kultura, pomoc społeczna, itp.). Zbudowanie odpowiednich systemów wsparcia osób
w wieku poprodukcyjnym dostosowanych do lokalnych uwarunkowań zarówno ekonomicznych
jak i społecznych danego kraju, z całą pewnością może przyczynić się do pełnego wykorzystania
całości zasobów doświadczeń (m. in. zawodowego i społecznego) jakimi dysponują te osoby.
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2. CHARAKTERYSTYKA I POŁOŻENIE GMINY PRASZKA

Współrzędne geograficzne:
N = 51°03'03,6'' = 51,051° = 353941 m
E = 18°27'15,3'' = 18,45427° = 461760 m

Rys. nr 1 Powiat oleski
Gmina Praszka położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego.
Powierzchnia gminy wynosi 102,8 km2 a liczba mieszkańców to 13.905 osób (dane na dzień
31.12.2013r.). Pod względem geograficznym obszar gminy należy do Wyżyny Śląskiej, jej północnowschodniej części, którą jest Obniżenie Warciańsko-Prośniańskie.
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Gmina Praszka jako jedna z siedmiu jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w skład
powiatu oleskiego. Tworzą go cztery gminy o charakterze miejsko-wiejskim: Dobrodzień, Gorzów
Śląski, Olesno oraz Praszka i trzy gminy wiejskie: Radłów, Rudniki i Zębowice.

Rys. nr 1 Gmina Praszka
Siedzibą gminy jest miasto Praszka leżące w środkowo-zachodniej części gminy,
w międzyrzeczu Prosny i Wyderki. Miasto i gmina Praszka położone jest przy trasie Łódź - Opole,
w połowie drogi między Wieluniem a Kluczborkiem oraz Olesnem, w odległości po około 20 km
od tych miast.
W skład Gminy Praszka oprócz miasta należy szesnaście sołectw: Aleksandrów, Brzeziny,
Gana, Kowale, Kuźniczka, Lachowskie, Prosna, Przedmość, Rosochy, Rozterk, Skotnica, Sołtysy,
Strojec, Szyszków, Wierzbie oraz Wygiełdów.
Przez Praszkę przebiegają dwie drogi krajowe: nr 45 (Granica Państwa - Chałupki Krzyżanowice - Racibórz - Opole - Kluczbork - Praszka - Wieluń - Złoczew) i nr 42 (Namysłów –
Kluczbork – Praszka – Pajęczno – Radomsko - Skarżysko Kamienna - Rudnik). Miasto posiada
dogodne położenie komunikacyjne.

PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH GMINY PRASZKA NA LATA 2014 - 2020

5

3. OSOBY STARSZE W GMINIE PRASZKA

W polskiej statystyce istnieją kryteria podziału ludności według wieku. Według Głównego
Urzędu Statystycznego można przyjąć podział ludności w zależności od wieku na:
1) grupy ekonomiczne:
 ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat),
 ludność w wieku produkcyjnym (18-59 lat kobiety ; 18-64 lat mężczyźni),
 ludność w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej kobiety; 65 lat i więcej mężczyźni);
2) grupy biologiczne:
 0-14 lat – dzieci,
 15-64 lat – młodzież i dorośli bez osób starszych,
 65 lat i więcej – osoby starsze;
Długość życia mieszkańców naszej Gminy ulega wydłużeniu – skutkiem tego zjawiska jest
wzrost ilości osób w grupie seniorów(osób w wieku poprodukcyjnym) . W gminie Praszka wskaźnik
ilości osób w wieku nieprodukcyjnym do 100 osób w wieku produkcyjnym wzrasta sukcesywnie.
W 2009 roku wynosił 46,7% w 2010 roku 46,8% w 2011r. 49,6% a w 2012r. 51,2%. Wnioskować
zatem można, że przeciągu kilku najbliższych lat grupa osób w wieku poprodukcyjnym jeszcze się
powiększy. Na ten stan wpłynęło wiele czynników, między innymi: niski przyrost naturalny
i ujemne saldo migracji.
Potrzeby oraz problemy osób starszych kształtują się w zależności od płci i wieku. Większa
umieralność mężczyzn niż kobiet pogłębia się wraz z wiekiem, szczególnie powyżej 65 roku życia,
gdzie wskaźnik feminizacji wynosi w przybliżeniu 140j.m. (tzn. liczba kobiet na 100 mężczyzn)
(2012 rok). Dane GUS (2012) wskazują na przewagę liczby kobiet (1042) nad liczbą mężczyzn (758).
Najliczniejszą grupę w naszej gminie stanowią osoby w wieku „wczesnej starości” (60-64 lata) 1210 osób. Zgodnie z tendencjami wydłużania średniej życia należy spodziewać się wzrostu
w grupie osób starszych (wiek 60+) grupy osób najstarszych w przedziale wiekowym
powyżej 75 lat.
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Tabela nr 1: Ludność wg płci i wieku w 2011r. Źródło: dane GUS Statystyczne Vademecum
Samorządowe 2012r.

(Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym podano w %)

Tabela nr 2: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2012 r.
Źródło: dane GUS.
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Tabela nr 3: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2012 r.
Źródło: dane GUS

W okresie czerwiec- lipiec 2013 przeprowadzono badanie ankietowe wśród osób starszych
w gminie Praszka. Łącznie otrzymano 80 zwrotnych ankiet. Badanie wskazało następujące
problemy, z jakimi borykają się osoby starsze w naszej miejscowości oraz gminie:
 utrudniony dostęp do placówek ochrony zdrowia,
 niedostatek osób starszych,
 samotność, wynikająca m. in. z brak czasu członków rodziny na kontakt,
 choroby, niedołężność,
 niedostosowana oferta placówek kultury, sportu i rekreacji do możliwości, oczekiwań osób
starszych,
 słaby dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz rehabilitacyjnych,
 brak współpracy NFZ z organizacjami skupiającymi ludzi starszych,
 niewystarczająca ilość osiedlowych świetlic (klubów dla seniorów), Domów Dziennego
Pobytu, klubów aktywności ruchowej,
 ograniczona sprawność psychofizyczna osób starszych,
 brak koncepcji na organizację życia po zakończeniu pracy zawodowej,
 nienadążanie za rozwojem cywilizacyjnym,
 brak grup aktywizacji zawodowej, spółdzielni socjalnych seniorów,
 wykluczenie społeczne osób starszych,
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 niewiele ofert spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, poznawania walorów
turystycznych regionu,
 mała liczba programów profilaktycznych skierowanych do osób starszych,
 brak Domów Pomocy Społecznej.

W badaniach wzięło udział 80 osób - w tym 48 kobiet oraz 32 mężczyzn.
60
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2-mężczyzna

Wykres nr 1. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.

Wykształcenie osób ankietowanych obrazuje wykres:
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Wykres nr 2. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
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4. ANALIZA ANKIETY

Wyniki przeprowadzonej ankiety przedstawiają się następująco:
1)

Czy dobrze się Pan(i) czuje w miejscu swojego zamieszkania?
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0

1

Mężczyźni

0

Kobiety

Wykres nr 3. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.

W jaki sposób Pana(i) zdaniem mieszkaniec może wpływać na swoje miejsce zamieszkania?

14

15

13

12

6
1

0
f) inne

11

10

e) wolontariat

17

d) robić coś beziteresownie
dla innych

21

a) przedstawić swoje opinie
radnym

35
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10
5
0

c) działać w fundacjach,
stowarzyszeniach

2)

Mężczyźni
Kobiety

Pytanie 2

Wykres nr 4. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
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3)

W jaki sposób chciałby(aby) Pan(i) być informowany(a) o działaniach na rzecz osób w wieku 60 + w swojej gminie?
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Wykres nr 5. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.

4)

Czy Pana/i stan zdrowia przeszkadza w spędzaniu czynnego czasu wolnego?
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36
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Wykres nr 6. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.

5)

Czy ma Pan(i) wolny czas?
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Wykres nr 7. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
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6) Z kim spędza Pan(i) wolny czas?

100
20
53

50

9
26

0

a) Z rodziną
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b) Ze
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Mężczyźni
Kobiety

c) Sam(a)

Wykres nr 8. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.

7) Gdzie poza domem spędza Pan(i) czas wolny?
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Wykres nr 9. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.

8) Jak najchętniej spędziłby Pan(i) wolny czas?

60
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2
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1
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1
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pływanie

gimnastyka

podróżowanie

0
inne

3
9
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3 24
13
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0
7
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3
7

modlitwa w kościele

4
10

8

4
26
16
uprawianie działki /…

2
8

grilowanie

18

rozmowy

spodkania znajomi

1
3

5
spodkania z…

33
nic nie robienie

6 7
21 22 25 14
13
drzemka

słuchanie radia

oglądanie TV

0

3
8

9

8

internet

24

7

krzyżówka

36

muzyki

20

8

czasopisma

14

czytanie książki

40

Kobiety
Razem

Wykres nr 10. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
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9) Z kim spotkał(a) się Pani/Pan w zeszłym tygodniu?

100
38
24

50
0

Mężczyźni

35
15

Kobiety

a) z kimś z
b) z
rodziny przyjaciółmi lub
znajomymi

Wykres nr 11. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
10) Przez ostatnie pół roku, ile wizyt lekarskich odbył(a) Pani/Pan?
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Wykres nr 12. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
11) Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

Często czuję się samotny/a.
Potrzebuję pomocy w codziennych
czynnościach.
Myślę o przeprowadzce ze względów
zdrowotnych w najbliższych latach.
Mam trudności z robieniem zakupów
samemu.
Lekarz jest do dyspozycji, kiedy potrzebuję
wizyty lekarskiej.
Z nikim nie rozmawiam.
Często zapominam o różnych rzeczach.
Otrzymuję niewystarczającą pomoc w
pracach domowych.
Jestem zadowolony/a z moich obecnych
warunków bytowych.
Moje miejsce zamieszkania jest stosowne do
mojego stanu zdrowia.
Kiedy jestem sam, odżywiam się właściwie.

nie zgadzam
się

Raczej się nie
zgadzam

Nie
wiem

Częściowo
się
zgadzam

Zgadzam
się
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Wykres nr 13. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
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12) Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób 60+ w Praszce?

Miejsko-Gminny Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (wymieniony 24razy),
Ośrodek Pomocy Społecznej (2razy),
Towarzystwo Przyjaciół Praszki (1raz).

Wykres nr 14. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.

13) Czy współpracuje Pan/Pani z organizacjami działające na rzecz osób w wieku 60+ w Praszce?
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Wykres nr 15. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.

14) Jeśli nie współpracuje Pan(i) z żadną organizacją to proszę podać z czego wynika brak takiej współpracy?
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Wykres nr 16. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
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15) Gdyby miał Pan(i) możliwość wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych to byłyby to:
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Wykres nr 17. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.

16) Główne Pana(i) potrzeby to:
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Wykres nr 18. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
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17) Czy chciałby Pan/Pani zostać wolontariuszami i pomagać innym:
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Wykres nr 19. Źródło: Opracowanie własne według danych OPS w Praszce, 2013r.
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5. ZASOBY MIASTA I GMINY PRASZKA W KONTEKŚCIE REALIZACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ
WOBEC OSÓB STARSZYCH

Polityka społeczna wobec seniorów realizowana jest na podstawie zadań zawartych
w Ustawie o Pomocy Społecznej. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej
w zakresie ustalonym ustawą. Pracę na rzecz osób starszych prowadzą również jednostki z sektora
pozarządowego czy prywatnego, stanowiąc jednak minimalny obszar działalności.
Zadania do realizacji określone w Ustawie:
1. przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych w ustawie;
2. pracy socjalnej;
3. usługach opiekuńczych;
4. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
5. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
6. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
7. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb
Do zadań związanych z realizacją polityki pomocy osobom starszym należy :
 monitorowanie działalności oraz współpraca z:
 Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 Środowiskowym Domem Samopomocy w Ganie;
 Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
 Zakładem Rehabilitacji - Filia w Praszce
 Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Urzędem Pracy,
 współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia,
 współpraca z podmiotami publicznymi i niepublicznymi działającymi w sektorze ochrony
zdrowia,
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 pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych na realizację projektów dotyczących
zdrowia i polityki społecznej,
 tworzenie i realizacja programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz pomocy
społecznej,
 realizacja i wspieranie działań promujących prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

Zasoby infrastrukturalne miasta i gminy Praszka:
a) Instytucje samorządowe
Gana 28
46 – 320 Praszka
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
tel. 34 357 69 79
e-mail: sdsgana@praszka.pl
Godziny otwarcia:
pn-pt 7.30 - 15.30
ul. Boczna 4e
46-320 Praszka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce

tel./fax 34 35 91 037
tel. +48 34 24 30 197
e-mail: biuro@ops-praszka.org
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:00-15:00
Wtorek 8:00-16:00
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b) Organizacje pozarządowe

Oddział Praszka
Miejsko-Gminny Związek Emerytów,

ul. Mickiewicza 8a

Rencistów i Inwalidów

46-320 Praszka
dyżur: środa 10.00 - 12.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Zespół Folklorystyczny "PROSNA"

ul. Kościuszki 23
46-320 Praszka
Kierownik artystyczny: Stefania Szukała
Kierownik zespołu: Ewa Śliwińska

ul. Mickiewicza 8a
Towarzystwo Przyjaciół Praszki

46-320 Praszka
Prezes: Grażyna Sołtysiak

dyżur w środy od godz. 9.00 - 11.00
Związek Kombatantów Polskich i Byłych

w UMiG Praszka

Więźniów Politycznych

Prezes: Genowefa Fornalczyk

Koła Gospodyń Wiejskich

Praszka, Kowale, Strojec, Przedmość, Skotnica

Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym,

ul. Fabryczna 1
46-320 Praszka

Samotnym i Bezrobotnym „Pomocna Dłoń”
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c) zakłady opieki zdrowotnej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"CENTRUM"

ul. Szosa Gańska 3a
46-320 Praszka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"ESKULAP" Sp. z o.o

ul. Powstańców Śląskich 8
46-320 Praszka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"MEDYK" Sp. z o.o

ul. Fabryczna 14a
46-320 Praszka

ZOZ Olesno Zakład Rehabilitacji

ul. Kaliska 72
46-320 Praszka

Filia w Praszce

Źródło: Informator, http://www.praszka.pl
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6. UWARUNKOWANIE PRAWNE REALIZACJI PROGRAMU

a) międzynarodowe
rezolucja zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 3.12.1982
roku - Międzynarodowy Plan Działań w Kwestii Starzenia się Społeczeństw . Określenie
standardów dotyczących programów kierowanych w państwach do osób starszych.
Międzynarodowy Rok Seniora – 1999r. - wzrost zainteresowania pokoleniem seniorów
w Europie i na świecie. Unia Europejska podkreśla potrzebę ochrony socjalnej
oraz konieczności przeciwdziałania izolacji społecznej osób starszych. Zakładane kierunki
działań są realizowane na pułapie poszczególnych państw.

b) krajowe
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483) najważniejszy akt
prawny, regulujący wszystkie aspekty życia członków społeczeństwa.
Ustawa

o

działalności

pożytku

publicznego

i

o

wolontariacie

z

2003

roku

(Dz.U.2010.234.1536). Ustawa reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego
przez organizacje pozarządowe, tryb, reguły i formy zlecania realizacji zadań publicznych
przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym, a także warunki wykonywania
świadczeń przez wolontariuszy.
Ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku (t.j. Dz. U. 2013.182) - określa zadania w zakresie
pomocy społecznej (rodzaje świadczeń, zasady, tryb ich udzielania oraz organizację pomocy
społecznej).
Rozporządzenie o specjalistycznych usługach opiekuńczych z 2005 roku (Dz.U.05.189.1598).
- określa rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących
te usługi i warunki oraz tryb ustalania i pobierania opłat.

PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH GMINY PRASZKA NA LATA 2014 - 2020

21

Rozporządzenie o zweryfikowanych kryteriach dochodowych oraz kwotach świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej z 2012 roku (Dz.U. 2012.0.823) - ustala ono kryteria
dochodowe i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Rozporządzenie o domach pomocy społecznej z 2005 roku (Dz.U.05.217.1837). - określa
sposób funkcjonowania domów pomocy społecznej, standard podstawowych usług, tryb
kierowania i przyjmowania do domu.
Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego z 1991 roku (Dz.U.02.42.371) - określa zakres uprawnień
przysługujących osobom uznanym za kombatantów, ofiary represji wojennych i okresu
powojennego.
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z 2008 roku
(Dz.U.08.164.1027). Ustawa określa warunki udzielania, zakres, zasady i tryb finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Rozporządzenie

o

limitach

cen

leków

i

wyrobów

medycznych

wydawanych

świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością z 2012 r.
(Dz.U.12.0.1266).- określa limit cen leków i wyrobów medycznych.
Rozporządzenie o szczegółowym wykazie wyrobów medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy
w cenie ich nabycia, kryteriach ich przyznawania, okresach użytkowania, a także wyrobach
medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności
od wskazań medycznych oraz wzór zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki z 2009 roku
(Dz.U.09.139.1141), zm. Dz.U.11.23.127
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania
pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012.0. 14). - określa sposób
wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe, tryb potwierdzania skierowania,
wysokość częściowej odpłatności świadczeniobiorcy za koszty zakwaterowania i wyżywienia ,
poziomy warunków zakwaterowania oraz okresy pobytu w sanatorium uzdrowiskowym .
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c) regionalne i lokalne
Dokumenty strategiczne na poziomie województwa, powiatu i gminy:
 Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej na lata 2010 – 2015
Program ten określa kierunki działań obejmujące swym obszarem opiekę nad dzieckiem
i rodziną, wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych, rozwój przedsiębiorczości społecznej,
rozwój systemu kształcenia kadr pomocy i integracji społecznej oraz inspirowanie i promowanie
nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

 Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego (SRWO) na lata 2012-2020

Rys. nr 3 Model realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2012-2020

Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku, przyjęta uchwałą Sejmiku
Województwa Opolskiego nr XXV/325/2012 z 28 grudnia 2012 roku jest odpowiedzią samorządu
województwa

na

zmieniającą

się

sytuację

polityczną,

warunki

społeczno-gospodarcze

i przestrzenne regionu.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, powstała z myślą
o

optymalnym

wykorzystaniu

potencjałów

i

szans

rozwojowych

naszego

regionu.

Strategia ma być kierunkowym wsparciem dla władz regionu, odpowiadającym na wyzwania,
które stoją przed naszym województwem do 2020 roku.
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Strategia jest odpowiedzią na kwestię zmian demograficznych zachodzących w Polsce i Unii
Europejskiej. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego
w 2011 r. wskazują, że

najbardziej alarmująca sytuacja w zakresie zmian liczebności

jak i struktury ludności występuje właśnie w województwie opolskim. Priorytetem dla naszego
regionu jest zatem zapobieganie oraz przeciwdziałanie procesom depopulacji. Mieszkańcy
Opolszczyzny stanowią jej wartość, dlatego tak ważne jest, aby wszelkie przedsięwzięcia
rozwojowe realizowane w naszym województwie wpływały na poprawę warunków życia
w regionie. Będzie to możliwe poprzez realizację kompleksowych działań na wielu płaszczyznach
życia społeczno-gospodarczego.

Program Specjalnej Strefy Demograficznej Województwa Opolskiego
Specjalna Strefa Demograficzna to pilotażowy projekt dotyczący utworzenia pakietów
rozwiązań, które miałyby przeciwdziałać depopulacji i wyludnianiu się regionu. W ramach Strefy
miałyby być realizowane cztery pakiety: socjalno-prokreacyjny, dotyczący urodzeń i opieki
nad dziećmi do wieku przedszkolnego; edukacyjny - dla młodzieży szkolnej i studentów; pakiet
"praca to bezpieczna rodzina", który miałby chronić rodziców przed utratą zatrudnienia
czy blokadą awansu oraz pakiet "zachód słońca" skierowany do seniorów, a zapewniający godziwą
"jesień życia" i należytą opiekę na starość.
Pakiet „Zachód Słońca” to część programu skierowana do seniorów. Ludzie starsi, których
będzie coraz więcej powinni mieć nie tylko godziwą opiekę. Domy opieki, również prywatne,
to nie tylko konieczność, ale także szansa gospodarcza, z której należy skorzystać. Rodzimi
przedsiębiorcy z naszej Gminy mają szansę na rozwój gospodarczy, wejście w niezagospodarowaną
jeszcze niszę. Tego typu działalność stanowi również korzyść dla Gminy oraz stanowi
zabezpieczenie dla zapotrzebowań starszych mieszkańców wymagających opieki. Zapewnienie
godnej starości poprzez odpowiednią opiekę medyczno-opiekuńczą dla seniorów. Istotne jest
wdrożenie elementów tzw.„srebrnej gospodarki”, w której osoby starsze nie będą obciążeniem
dla rodzin i społeczeństwa, lecz mogą jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał intelektualny,
wiedzę i doświadczenie. Należałoby również wziąć pod uwagę potencjał jaki wynika z rozwoju
usług świadczonych na rzecz osób starszych, w tym rehabilitacyjno-wypoczynkowym, które
w naszym regionie mogą być bardziej konkurencyjne niż np. w państwach ościennych.
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Rys. nr 4 Cele Programu Specjalnej Strefy Demograficznej Województwa Opolskiego
Źródło: Program Specjalnej Strefy Demograficznej Województwa Opolskiego 2013-2020
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7. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT jest narzędziem badania ogólnej sytuacji gminy. Stanowi kompleksową
metodę planowania strategicznego, pozwala wyodrębnić następujące grupy czynników, zjawisk
i procesów (nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich):
strenghts - mocne strony – pozytywne wewnętrzne (atuty, walory gminy),
weaknesses - słabe strony – negatywne wewnętrzne ( zjawiska ograniczające możliwości rozwoju
gminy),
opportunities - szanse – pozytywne zewnętrzne (zjawiska i tendencje w otoczeniu, które
odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju),
threats - zagrożenia – negatywne zewnętrzne (czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako
bariery) .
Analiza SWOT stanowi niemal nieodłączny elementem procedur zarządzania strategicznego
- zarówno w sferach życia społecznego i gospodarczego. Zazwyczaj wykorzystywana jest do syntezy
diagnozy wewnętrznych oraz zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju.
Gmina funkcjonuje w określonym otoczeniu, w jej skład wchodzą inne jednostki
samorządowe, administracyjne oraz ich wzajemne powiązania o charakterze organizacyjnym,
społecznym, ekonomicznym jak i środowiskowym. Uwarunkowania zewnętrzne (niezależne
od decyzji władz gminy) w istotny sposób determinują rozwój danej społeczności. Wpływ ten może
być pozytywny lub negatywny. Zmiany, które zachodzą w otoczeniu gminy powinny być
monitorowane, co pozwali na identyfikację istniejących, a także przyszłych szans i zagrożeń
rozwoju oraz równocześnie zminimalizuje wpływ ewentualnych, negatywnych skutków.

PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH GMINY PRASZKA NA LATA 2014 - 2020

26

ANALIZA SWOT OBSZARU I
Zdrowie, profilaktyka, ochrona zdrowia, rehabilitacja

Silne strony

1. Baza placówek i ośrodków ochrony
zdrowia.
2. Funkcjonowanie zakładów
świadczących usługi pielęgnacyjne,
opiekuńcze, lecznicze i
rehabilitacyjne.
3. Wyspecjalizowana kadra
w instytucjach i placówkach
zajmujących się ochroną zdrowia.
4. Rosnąca liczba organizacji
pozarządowych zajmujących się
profilaktyką oraz edukacją
zdrowotną seniorów.
5. Wzrost świadomości osób starszych
o stanie swojego zdrowia ,
profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Słabe strony

1. Nierówny dostęp do świadczeń
leczniczych i rehabilitacyjnych,
głównie w zakresie ich
powszechności, jakości
i kompleksowości.
2. Ograniczenia aktywności seniorów,
wynikające ze stanu zdrowia.
3. Ograniczona liczba programów
profilaktycznych skierowanych
do osób starszych.
4. Słaba współpraca i brak
koordynacji pomiędzy placówkami
realizującymi zadania z obszaru
zdrowia i profilaktyki.
5. Brak poradni geriatrycznych
i kadry opieki geriatrycznej.

6. Postęp w zakresie metod
profilaktyki, diagnozowania oraz
leczenia chorób.

6. Ograniczony dostęp do
bezpłatnych zabiegów
rehabilitacyjnych.

7. Zwiększenie aktywności fizycznej
i psychicznej osób starszych.

7. Stereotypowe podejście do
leczenia seniorów.

8. Rozwój opieki długoterminowej
i pielęgniarskiej opieki
środowiskowej.

8. Długi czas oczekiwania na
bezpłatne świadczenia zdrowotne
oraz limitowanie świadczeń.
9. Ograniczenia wiekowe w wielu
programach profilaktycznych.
10. Niewystarczające zainteresowanie
seniorów bezpłatną ofertą
programów profilaktycznych.
11. Brak bądź mała znajomość praw
pacjenta.
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12. Nadużywanie leków/używek przez
osoby starsze.
13. Niski poziom aktywności
i sprawności fizycznej oraz
psychicznej osób starszych –
tzw. kanapowy styl życia oraz słabo
rozwinięta infrastruktura
prozdrowotna (baseny, ścieżki
spacerowe).
14. Niskie dochody osób starszych
uniemożliwiające leczenie
w niepublicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
15. System opieki zdrowotnej nie
w pełni wychodzący naprzeciw
potrzebom seniorów.
16. Ograniczona liczba programów
profilaktycznych skierowanych
do osób starszych.
17. Brak hospicjów stacjonarnych
i domowych .
18. Ograniczona dostępność do
ortopedycznego oprzyrządowania
pomocniczego i stałego.
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Szanse

Zagrożenia

1. Międzynarodowe uregulowania
na rzecz seniorów oraz wzrost
zainteresowania problematyką osób
w starszym wieku.
2. Wzrost świadomości społecznej
dotyczącej problemów zdrowotnych
związanych ze starością.
3. Rozszerzenie zakresu świadczeń
gwarantowanych.
4. Zmiana stylu życia seniorów – na
bardziej aktywny oraz zwiększenie
liczby terenów rekreacyjnych
sprzyjających podejmowaniu
aktywności.
5. Wprowadzanie nowych kierunków
i programów szkolenia kadr
medycznych i socjalnych.
6. Zwiększenie liczby specjalistów
z geriatrii (lekarzy, pielęgniarek) oraz
rozwój istniejących i powstawanie
nowych placówek świadczących usługi
opiekuńcze, pielęgnacyjne
i rehabilitacyjne.
7. Realizacja programów zdrowotnych dla
osób starszych (m. in. z pozyskiwanych
dotacji z UE).
8. Rosnące zapotrzebowanie na usługi
medyczne (demograficzne starzenie się
społeczeństwa).

1. Dyskryminacja osób starszych ze
względu na ich wiek oraz finanse
w dostępie do usług medycznych.
2. Brak wieloaspektowego podejścia
do problematyki zdrowotnej osób
starszych (służba zdrowia, pomoc
społeczna, organizacje pozarządowe).
3. Brak długofalowego i stabilnego
finansowania podmiotów leczniczych
przez NFZ oraz zbyt mało funduszy
na programy profilaktyczne.
4. Duże dysproporcje w możliwości
skorzystania z usług medycznych
pomiędzy miastem i wsią.
5. Emigracja wykwalifikowanego
personelu medycznego.
6. Traktowanie osób starszych jako nie
kwalifikujących się do leczenia lub
brak zainteresowania kadry
medycznej kształceniem w zakresie
geriatrii.
7. Niskie emerytury, źle funkcjonujący
system emerytalny a przy tym wysokie
ceny leków.
8. Pogarszanie się stanu zdrowia
seniorów spowodowane
zanieczyszczeniem środowiska
naturalnego, wzrostem zagrożenia
chorobami cywilizacyjnymi oraz
biernym trybem życia.
9. Rozluźnienie więzi rodzinnych niewystarczające zainteresowanie
członków rodziny zdrowiem seniorów.
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ANALIZA SWOT OBSZARU II

System wsparcia - infrastruktura, usługi socjalne, poradnictwo, bezpieczeństwo
Silne strony

Słabe strony

1. Istniejąca sieć infrastruktury socjalnej
(OPS, PCPR) wraz z wykwalifikowaną
kadrą.

1.

Brak lub niewystarczająca liczba
ośrodków wsparcia dziennego
i całodobowego dla seniorów.

2. Funkcjonowanie organizacji
pozarządowych, kościelnych działających
na rzecz osób starszych.

2.

Ograniczony dostęp do usług
opiekuńczych głównie dla osób
starszych zamieszkujących tereny
wiejskie.

3.

Bariery architektoniczne, transportowe
zarówno w instytucjach jak
i codziennym otoczeniu.

4.

Słabo rozwinięty wolontariat na rzecz
osób starszych, brak banku usług i czasu.

5.

Zanikanie więzi i pomocy sąsiedzkiej,
coraz mniejsze wsparcie rodzinne dla
osób starszych.

6.

Rozproszenie działań pomiędzy różne
podmioty.

7.

Niedostateczne środki finansowe
na realizację zadań pomocy społecznej.

8.

Niedostateczna współpraca
i koordynacja pomiotów świadczących
usługi na rzecz seniorów.

9.

Zbyt mała liczba seniorskich klubów
osiedlowych.

3. Powstawanie klubów seniora.
4. Bezpłatny dostęp do poradnictwa
specjalistycznego (psychologiczne,
pedagogiczne, socjalne).
5. Rozwój wachlarza usług sieci wsparcia
dostosowanych do potrzeb seniorów.

10. Mała wiedza osób starszych na temat
organizacji i instytucji świadczących
wsparcie oraz ograniczony dostęp
do informacji o rodzajach wsparcia.
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Szanse

Zagrożenia

1.

Uwzględnianie problematyki osób
starszych w programach rządowych
i unijnych – pozyskiwanie dotacji.

1. Niedostateczne uwzględnienie
problematyki seniorów
w ustawodawstwie.

2.

Tworzenie nowych kierunków
kształcenia związanych z problematyką
dotyczącą seniorów.

2. Niewystarczające dostrzeganie potrzeb
osób starszych oraz niedostrzeganie
zjawiska starzenia się społeczeństwa.

3.

Międzynarodowe uregulowania
prawne na rzecz osób starszych.

3. Małe wykorzystywanie środków
z funduszy zewnętrznych.

4.

Możliwość tworzenia grup
samopomocowych, grup wsparcia oraz
organizacji pozarządowych przez oraz
dla seniorów.

4. Niewystarczająca liczba placówek
kształcących specjalistów z zakresu usług
opiekuńczych oraz geriatrycznych.

5.

Rosnąca świadomość społeczna
dotycząca rozwiązywania osób
starszych.

6.

Rozwój alternatywnych form opieki
całodobowej oraz rozwój banków
usług i czasu.

7.

Rozwój więzi międzypokoleniowych.

8.

Powstanie Dziennego Domu Pobytu
dla Osób Starszych w Gminie Praszka.

5. Zanik tradycyjnych rodzin
wielopokoleniowych, przemoc w rodzinie
nad osobami starszymi oraz ograniczenie
opieki nad seniorami przez członków
rodziny wyjeżdżających do pracy
zagranicą.
6. Nieodpowiedni system emerytalny
(ubożenie emerytów i rencistów) a przy
tym ryzykowana i mało przejrzysta oferta
pożyczek i kredytów.
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ANALIZA SWOT OBSZARU III
Aktywność, zainteresowania, edukacja i potrzeby duchowe osób starszych
Silne strony

Słabe strony

1. Baza instytucjonalna organizacji
działających na rzecz osób starszych tj.:
stowarzyszenia, kluby i organizacje
seniorów.

1.

2. Posiadanie stałego i pewnego dochodu
przez osoby starsze.
3. Potrzeba nawiązywania i utrzymywania
kontaktów, uczestniczenia w życiu
publicznym, dzielenia się wiedzą,
umiejętnościami i doświadczeniem.
4. Coraz wyższy poziom wykształcenia
wśród seniorów i rosnące oczekiwania
wobec własnej aktywności .
5. Zainteresowanie nowymi technologiami
(komputery, internet, karty płatnicze itp.)
oraz rozwijanie zainteresowań wśród
osób starszych.
6. Dyspozycyjność seniorów – duża ilość
wolnego czasu.
7. Kultywowanie tradycji rodzinnych.

Częste poczucie samotności wśród
seniorów i nieumiejętność
wykorzystywania dużej ilości wolnego
czasu.
2. Słaba koordynacja oferty organizacji
oraz instytucji skierowanej do osób
starszych jak i niewielka ilość ofert
dostępnych blisko ich miejsca
zamieszkania.
3. Niedostateczne wykorzystywanie
intelektu i doświadczenia życiowego
osób starszych.
4. Brak punktu - jednostki świadczącej
usługi informacyjne, doradcze oraz
szkoleniowe dla seniorów.
5. Brak tanich ofert, umożliwiających
seniorom korzystanie z ośrodków
kulturalnych, jak i gastronomicznych.
6. Ograniczenia finansowe seniorów
wynikające z niskiego wymiaru rent
i emerytur.
7. Izolacja społeczna spowodowana m. in.
poczucie niedostosowania do obecnej
sytuacji, nie nadążaniem za zmianami ,
bariery architektoniczne, nieporadność
w sprawach urzędowych.
8. Niedostateczna liczba działań
aktywizujących osoby starsze w ich
środowiskach lokalnych
9. Zbyt małe wsparcie wolontariuszy,
asystentów dla osób starszych –
(np. czytanie, zakupy itp.).
10. Niska aktywność seniorów, słaby stan
zdrowia.
11. Brak rad seniorów oraz konsultacji
społecznych itp.
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Szanse

Zagrożenia

1. Kultywowanie tradycji
narodowościowych.

1. Odejście od modelu rodziny
wielopokoleniowej (osamotnienie,
minimalne wsparcie dla seniorów).

2. Rozwój osiedlowych klubów, kółek
zainteresowań, stowarzyszeń.
3. Zmiana sposobu myślenia seniorów
o sobie – efektem przeciwstawiania się
stereotypowi osoby starszej.
4. Ułatwianie dostępu do nowinek
technologicznych (telefon komórkowy,
karty płatnicze, komputer) dla osób
starszych.
5. Pojawienie się programów oraz
projektów rządowych i unijnych
dotyczących problematyki seniorów.
6. Dostrzeganie potrzeb osób starszych zwiększenie ilości i jakości programów
aktywizujących osoby starsze.
7. Zmiana świadomości społecznej
w postrzeganiu ludzi starszych
(przede wszystkim poprzez media) przełamywanie stereotypów na temat
starości .

2. Słaby dostęp oraz niewielkie
umiejętności korzystania z dotacji przez
organizacje seniorskie.
3. Niewielka oferta bezpłatnego
i aktywnego spędzania czasu wolnego
oraz edukacyjna dotycząca korzystania
z nowych technologii.
4. Brak warunków umożliwiających
podjęcie pracy przez seniorów.
5. Pomijanie tematyki starości bądź
niewielkie nią zainteresowanie
w świadomości społecznej
(polityka, media, literatura itp.).
6. Funkcjonowanie stereotypów
dotyczących starości, dyskryminacja
wiekowa (np. za stary żeby wziąć udział
w programie)
7. Wykluczony bądź ograniczony dostęp
do nowoczesnych technologii.

8. Działania na rzecz aktywizacji osób
starszych.
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ANALIZA SWOT OBSZARU IV

Wizerunek osoby starszej w społeczności

Silne strony

Słabe strony

1. Podtrzymywanie więzi
międzypokoleniowej przez seniorów,
wspieranie rodziny.

1. Dyskryminacja osób starszych ze względu
na ich wiek (pracodawcy, urzędy, służba
zdrowia itp.)

2. Pielęgnowanie tradycji rodzinnych
i patriotycznych.

2. Niewiedza dotycząca potrzeb osób
starszych przekładająca się na wynikające
z tego lekceważenie tych potrzeb.

3. Silna tożsamość narodowa, poczucie
związku z „naszą małą ojczyzną”.
4. Istnienie organizacji społecznych
kierujących swe działania na osoby
starsze, również rozwój wolontariatu
wewnątrz grupy seniorów.
5. Przekazywanie wiedzy, doświadczenia,
kompetencji i mądrości życiowej
młodemu pokoleniu przez seniorów.
6. Dysponowanie wolnym czasem.
7. Postrzeganie osób starszych jako
dokładnych, z doświadczeniem życiowym,
solidnych oraz uczciwych - w niektórych
zawodach osoba starsza jest porządanym
pracownikiem.

3. Niedostateczny poziom inicjatyw
na rzecz integracji międzypokoleniowej.
4. Niska samoocena, brak poczucia bycia
potrzebnym i przydatnym, a co za tym
idzie pogłębiające się poczucie
bezradności i osamotnienia wśród
seniorów.
5. Osoby starsze często są ubogie.
6. Nadwyrężony stan zdrowia,
niesprawność fizyczna, psychiczna oraz
niska aktywność osób starszych.
7. Niski poziom umiejętności posługiwania
się nowymi technologiami, czasem
nawet lęk przed nowością.
8. Niedostrzeganie problematyki osób
starszych. W mediach niewiele artykułów
prasowych, programów telewizyjnych
i radiowych skierowanych do seniorów.
9. Niedostrzeganie potencjału wiedzy
i doświadczenia życiowego, pomijanie
seniorów jako aktywnych uczestników
życia publicznego, kulturalnego itp.
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Szanse

Zagrożenia

1. Zwiększenie zainteresowania mediów
tematyką osób starszych oraz rozwijanie
oferty dla seniorów.

1. Stereotyp osób starszych jako
nieaktywnych, bojących się nowych
technologii, ciągle narzekających itd.

2. Promowanie wizerunku seniora jako
aktywnego, rozwijającego
zainteresowania, dysponującego dużą
wiedzą życiową.

2. Utrwalanie negatywnego
stereotypowego wizerunku osób
starszych.

3. Dostosowanie postępu technologicznego
do potrzeb seniorów np. duże klawisze
telefonów komórkowych.
4. Promowanie modelu rodziny
wielopokoleniowej oraz znaczenia i siły
więzi rodzinnych.
5. Projekty promujące zatrudnienia osób
50+.

3. Osłabienie siły więzi rodzinnych oraz
autorytetu osoby starszej w rodzinie.
4. Niewielki zakres działań mających na
celu zmianę podejścia do osób starszych,
ich postrzegania przez społeczeństwo
oraz procesu starzenia się w wymiarze
indywidualnym i społecznym –
marginalizacja seniorów.

6. Rozszerzenie pakietu usług bankowych
i ubezpieczeniowych skierowanych do
seniorów.
7. Dostrzeżenie problemu starzenia się
społeczeństwa przez ONZ, Unię
Europejską itp.
8. Promowanie aktywności i osiągnięć osób
starszych.
9. Rozbudowa bazy organizacji skupiających
osoby starsze.
10. Tworzenie i realizacja projektów
promujących siłę więzi
międzypokoleniowej.
11. Wzrost zainteresowanie władz
problematyką osób starszych.
12. Propagowanie właściwych postaw wobec
seniorów – traktowanie ich z szacunkiem
i godnością.
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8. MISJA I WIZJA

Misja przedstawia wartości, jakie należałoby w wyniku jej wdrażania osiągać. Jest zbiorem
przesłanek, które uzasadniają podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych i kształtowania polityki społecznej w gminie.
Misją Strategii Programu na rzecz osób starszych w gminie Praszka jest stworzenie godnych
warunków dla seniorów „Praszka przyjazna seniorom”. Największa sztuką życia jest pozwolić
zestarzeć się z godnością, wdziękiem i pasją.

Założeniem programu jest przeciwdziałanie

negatywnym stereotypom dotyczącym osób starszych. Polityka społeczna służy budowaniu
pozytywnego obrazu osób starszych w społeczeństwie, poprawia ich status społeczny. Senior
powinien być osobą aktywną, radosną, ciekawą świata a jednocześnie podtrzymującą wartości
rodzinne.

Winien cieszyć się szacunkiem oraz żyć w godnych warunkach bytowych. Dobrą

kondycję psychofizyczną utrzymuje dzięki dostosowanej do jego potrzeb profilaktyce
i ochronie zdrowia. Bezpieczeństwo i stabilizację zapewnia dostępność usług socjalnych
i poradnictwa specjalistycznego. Powinno to pozwolić na prowadzenie aktywnego i niezależnego
życia przez wszystkich, którzy będą tego chcieli. Pozwoli również na rozwijanie i pogłębianie
swoich pasji czy zainteresowań, branie aktywnego udziału w życiu społecznym i rodzinnym.
Realizuje swoje zamierzenia, dąży do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Poza aktywizacją społeczną, równie ważne jest promowanie wolontariatu, jako
alternatywnej dla pracy formy aktywności. Umożliwia ona zaangażowanie w życie społeczności,
dostarczając satysfakcji oraz poczucia bycia potrzebnym. Senior nie tylko potrzebuje wsparcia,
ale może służyć innym oferując swoją pomoc, wiedzę i doświadczenie. Na tych podstawach należy
budować płaszczyznę do efektywnej współpracy międzypokoleniowej.
Program opiera się na ukierunkowaniu działań w zakresie wspierania osób starszych ich
uznaniu i polepszeniu jakości funkcjonowania. Wspiera szeroko rozumianą politykę społeczną,
której celem jest społeczeństwo zintegrowane i wolne od problemów wykluczenia społecznego.
W związku z tym istotne staje się wspieranie tworzenia warunków sprzyjających aktywizacji osób
starszych oraz niwelowanie barier utrudniających prawidłowe ich funkcjonowanie.
Ważnym przesłaniem strategii jest także ukierunkowanie działań na rozwój profilaktyki
zdrowotnej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa seniora w gminie Praszka.
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9. CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE

Cele tworzące misję strategii obejmują spójne wartości, jakie można osiągać lub wzmacniać
za pomocą działań strategicznych wspomagających rozwój społeczny. Cele zostały zdefiniowane
według zasady strategicznego podejścia, która opiera się na koncentracji uwagi na obszarach
kluczowych i najważniejszych problemach wymagających interwencji.
Po analizie sytuacji społecznej seniora Gminie Praszka wyodrębniono w czterech obszarach
najważniejsze cele strategiczne, które powinny podlegać realizacji:

Obszar I
Zdrowie, profilaktyka, ochrona zdrowia, rehabilitacja.

Cel główny

Poprawa stanu zdrowia seniorów

Cele szczegółowe

1. Zwiększenie działań profilaktycznych, prozdrowotnych
i edukacyjnych. Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat
starzenia i schorzeń wieku starszego.
2. Finansowe wspieranie wydarzeń integracyjnych,
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla osób starszych.
3. Rozwój infrastruktury podtrzymującej zdrowie i dobrą
kondycję psychofizyczna seniorów.
4. Ułatwienie dostępności i wzrost jakości świadczeń
zdrowotnych. Rozwój domowych usług w zakresie świadczeń
pielęgnacyjno-opiekuńczych i opieki paliatywno-hospicyjnej.
5. Zintegrowanie działań instytucji i organizacji w celu ochrony
zdrowia.
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Obszar II
System wsparcia - infrastruktura, usługi socjalne, poradnictwo, bezpieczeństwo

Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób

Cel główny

starszych oraz wzrost ich poczucia bezpieczeństwa.

Cele szczegółowe

1. Rozbudowa infrastruktury miejskiej umożliwiającej
dostępność do usług świadczonych na rzecz seniorów,
reaktywacja instytucji „dobrego sąsiada”. Tworzenie sieci
placówek działających na rzecz osób starszych. Działania
na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji
różnych grup społecznych.

2. Podniesienie efektywności i współpracy podmiotów
działających na rzecz osób starszych. Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej
w zakresie potrzeb osób starszych.

3. Podniesienie jakości usług urzędów i instytucji w zakresie
kontaktów z osobami starszymi.

4. Zwiększenie dostępu i zakresu poradnictwa
specjalistycznego. Organizacja bezpłatnych badań dla
seniorów.

5. Opracowanie programów i projektów aktywizujących
osoby starsze.
6. Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych dostępnych
dla osób starszych.
7. Rozwój wolontariatu.
8. Powstanie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych
w Gminie Praszka.
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Obszar III
Aktywność, zainteresowania, edukacja i potrzeby duchowe osób starszych.

Cel główny

Wzmocnienie aktywności i integracji seniorów
1. Mobilizacja do rozwoju zainteresowań.

Cele szczegółowe
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej
(koła zainteresowań, kluby seniorów,
uniwersytety III wieku).

3. Zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku 50+
(szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe).

4. Rozwój więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych
(imprezy edukacyjne,okolicznościowe, banki czasu,
„adopcja” babci / dziadka).
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Obszar IV
Wizerunek osoby starszej w społeczności.

Cel główny

Kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych
w społeczności

Cele szczegółowe

1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat osób starszych
i ograniczenie przejawów dyskryminacji seniorów.

2. Promocja inicjatyw osób starszych i organizacji
pozarządowych pracujących z i na rzecz osób
starszych.

3. Zwiększenie zainteresowania mediów tematyką osób
starszych i kreowanie ich pozytywnego wizerunku.

4. Tworzenie w gminach rad seniorów. Opiniowanie
projektów aktów prawnych i innych dokumentów
wpływających na sytuację osób starszych w gminie.

5. Podnoszenie świadomości społeczeństwa na prawa
i potrzeby osób starszych.
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6. MONITORING

Program opiera się na zadaniach, które stanowią wyzwanie dla całej społeczności lokalnej
i wszystkich instytucji publicznych i niepublicznych działających na polu polityki społecznej
w gminie. Powodzenie realizacji programu przede wszystkim szeroko rozumiane partnerstwo wielu
instytucji na szczeblu gminnym jak i powiatu.
Podstawę efektywnego wdrażania Programu na rzecz osób starszych w gminie Praszka stanowi
monitorowanie i ocenę realizacji. Celem monitorowania jest badanie i ocena efektywności
realizacji postawionych celów i zadań, a także poziomu ich realizacji. Monitoringiem strategii wg
ustawy zajmować się będzie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
Nadzór nad Programem na rzecz osób starszych w gminie Praszka sprawować będą:

1. Rada Gminy Praszka, która przyjmuje strategię i zatwierdza zmiany do strategii.
2. Burmistrz Gminy Praszka, odpowiedzialny za realizację strategii przy tworzeniu projektu
budżetu.
3. Instytucje gminne działające w obszarach pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa publicznego, rynku pracy oraz organizacje pozarządowe.
Pierwszym etapem wdrożenia Programu na rzecz osób starszych w Gminie Praszka będzie
upowszechnienie dokumentu poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Praszka oraz
przekazanie odpowiednim jednostkom z Gminy Praszka.
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7. PODSUMOWANIE

Wzrastający udział ludności w wieku poprodukcyjnych powoduje wzrost obaw w zakresie
zabezpieczeń w sferze socjalnej, społecznej i leczniczej otwierając jednocześnie zakres działań,
których celem jest proces dostosowania do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
Uchwycenie zakresu tych potrzeb oraz dokonanie oceny obecnego stanu zaspokojenia
najważniejszych aspektów z zakresu bezpieczeństwa, lecznictwa i pomocy społecznej umożliwi
samorządom lokalnym skuteczniejsze wspieranie seniorów, którzy wraz z wiekiem będą oczekiwali
konkretnych działań. Jesteśmy dopiero na początku drogi do poprawy jakości życia i zwiększenia
uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.
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