
POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC 

OSÓB STARSZYCH



Znaczenie polityki senioralnej

Samorząd lokalny staje obecnie przed wyzwaniami wynikającymi

ze zmian w strukturze demograficznej ludności

Dwa główne zjawiska wynikające z przemian demograficznych to:

 Niska dzietność,

Wydłużenie się przeciętnej długości trwania życia

W wyniku ww. czynników następuję zjawisko starzenia się

ludności.



Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego kształtuje

się bardzo niekorzystnie.

Największy udział osób starszych w populacji notowany jest

w województwie dolnośląskim, łódzkim oraz świętokrzyskim.

Drastyczne pogłębienie niekorzystnych zmian w kolejnych

dekadach przewiduje prognoza demograficzna do 2050 r.

Do końca horyzontu prognozy (2050r.) spodziewany jest przyrost

osób w wieku poprodukcyjnym o 19% w miastach, nieco mniej na

wsi – o 16,8%. W rezultacie udział osób starszych przekroczy 30%

na obszarach wiejskich, natomiast w miastach zbliży się do 35%.



% udział osób w wieku 65+ w populacji KOF oraz

województwa świętokrzyskiego na przestrzeni lat 2014-2017 

Sytuacja demograficzna w KOF



Sytuacja demograficzna w KOF

% udział osób w wieku 65+ w populacji w gminach KOF w 2017r. 



Sytuacja demograficzna w KOF

Wskaźnik obciążenia demograficznego

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym na przestrzeni lat 2014-2017 
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Osoby w wieku poprodukcyjnym korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej na przestrzeni lat 2015-2017



JEDNOSTKA

Kielecki Obszar Funkcjonalny

Chęciny Chmielnik Daleszyce Górno M Kielce Masłów
Miedziana 

Góra
Morawica Piekoszów

Sitkówka-

Nowiny
Strawczyn Zagnańsk RAZEM

Usługami 

opiekuńczymi
9 42 30 3 1457 4 8 30 18 21 0 18 1640

Specj. usł. 

opiek.
0 0 20 0 323 0 0 4 0 0 0 0 347

Osoby 65+ objęte usługami opiekuńczymi oraz 

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi

na terenie gmin KOF



Infrastruktura społeczna dedykowana seniorom

na obszarze KOF



„Seniorzy aktywni dla Kielc – Kielce przyjazne seniorom” na 

lata 2018-2020 - Uchwała Nr LVI/1262/2018 Rady Miasta Kielce 

z dnia 17.V.2018 r.

Gminny Program Wspierania Seniorów na lata 2019 – 2025

Uchwała Nr 24 /VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z  dnia 

21.XII.2018 r.

Gminne programy na rzecz seniorów w KOF



Informacje z gmin KOF dot. działań podejmowanych

na rzecz seniorów (na podstawie ankiet) 

 W 3 gminach na obszarze KOF  w 2018 r funkcjonowała  Rada 

Seniorów (m. Kielce, Strawczyn, Miedziana Góra);

 6 gmin na obszarze KOF posiada programy tzw. Karty Seniora 

uprawniające do zniżek;

 W 2018 r. spośród gmin KOF 9 podejmowało przedsięwzięcia służące 

integracji międzypokoleniowej;

 8 gmin realizowało projekty/programy z zakresu profilaktyki, ochrony 

zdrowia, rehabilitacji seniorów; 

 4 gminy KOF deklarują organizację  wolontariatu na rzecz seniorów 

(Daleszyce,  m. Kielce, Miedziana Góra, Zagnańsk). 

 10 gmin podejmowało działania, których celem była promocja 

aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia. 



Informacje z gmin KOF dot. działań podejmowanych

na rzecz seniorów (na podstawie ankiet) c.d.

 4 gminy  realizowały przedsięwzięcia, mające na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów ( m. Kielce, 

Miedziana Góra, Masłów, Zagnańsk)

 5 gmin KOF planuje wdrożenie teleopieki na swoim terenie. 

 Jedynie na terenie m. Kielce funkcjonuje grupa wsparcia

w funkcjach opiekuńczych nad seniorami dla rodzin/opiekunów. 

 2 gminy organizowały kampanię edukacyjne mające na celu 

przeciwdziałanie marginalizacji seniorów (m. Kielce, Sitkówka -

Nowiny). 

 Na terenie gmin KOF nie odnotowano zatrudnienia asystentów 

osób starszych. 



Polityka społeczna wobec osób starszych 2030
BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ

Uchwała 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r.

Program kierowany jest do dwóch grup:

- ogółu osób starszych,

- niesamodzielnych osób starszych, wyodrębnionych na 

podstawie istniejących w prawie kryteriów. 



Regionalne  dokumenty  strategiczne regulujące 

politykę społeczną województwa świętokrzyskiego

wobec osób starszych

Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2012-2020
Uchwała Sejmiku Nr XVI/296/12 z dnia 26.I.2012 r. 

Świętokrzyski Program na rzecz osób starszych do 2020 roku
Uchwała Sejmiku Nr XLVIII/854/14 z dnia 27.X.2014 r.



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 8 ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE 

SPOŁECZEŃSTWO
Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA

Z UBÓSTWEM
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych



Najważniejsze inicjatywy na rzecz seniorów

realizowane na szczeblu samorządu województwa:

Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów 

Zadaniem Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów jest

przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób

starszych, włączanie seniorów w życie społeczne oraz realizacja

działań, które mają zaspokoić potrzeby i rozwiązywać problemy

indywidualne i grupowe osób starszych. Rada pomaga samorządowi

województwa w prowadzeniu skutecznej polityki senioralnej,

w kontekście starzenia się społeczeństwa i wydłużania się średniego

czasu życia. …..

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów 

na lata 2018-2019 odbyło się 28 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Nowo 

powołana rada liczy czternastu członków.



Świętokrzyska Karta Seniora

Świętokrzyska Karta Seniora jest formą dodatkowego wsparcia dla

seniorów w dostępie do różnych form życia społecznego,

kulturalnego, prozdrowotnego i gospodarczego; poprzez

zaoferowanie im specjalnych ulg, usług bądź szczególnych

uprawnień wynikających z oferty partnerów projektu.

Do korzystania z uprawnień wynikających ze Świętokrzyskiej Karty

Seniora uprawniona jest każda osoba zamieszkała na terenie Polski,

która ukończyła 60 lat lub więcej. Dokumentem potwierdzającym

możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z karty jest

ważny dowód osobisty.

Zakres oferty przysługującej seniorom wynika z propozycji

przedstawionych przez partnerów przedsięwzięcia. Aktualny wykaz

partnerów i ich oferta zamieszczona jest na niniejszej stronie.



Solidarność Pokoleń

Pogłębianie integracji międzypokoleniowej, zwiększenie

zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej,

promowanie równości, wolontariatu i sieci pomocy wzajemnej,

a także popularyzacja wiedzy na temat sektora ekonomii

społecznej były tematem spotkania integracyjnego w Tokarni.

Uczniowie dwóch kieleckich gimnazjów oraz seniorzy,

uczęszczający na zajęcia Uniwersytetów III Wieku oraz należący

do Klubów Seniora w całym regionie, spędzili razem czas oraz

poznawali ideę ekonomii społecznej.



Konkursy dla seniorów

,,Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego” 

– konkurs dla seniorów

Konkurs fotograficzny pokaże Świętokrzyskie

oczami seniorów



„Uśmiech Seniora”

Spotkania mają celu integrację i aktywizację starszych

mieszkańców naszego regionu.

W programie imprezy znalazły się występy taneczne

i wokalne zespołów senioralnych, a także pokazy

samoobrony dla osób starszych, w wykonaniu zawodników

klubu sportowego RUSHH Kielce.



„Program Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi

– uchwalony corocznie 

Program ten określa sfery działań w ramach których organizacje

pozarządowe mogą pozyskać środki na realizację zadań z zakresu

pomocy społecznej. W ramach Programu przyznawane są dotacje

m.in. Na działania mające na celu poprawę sprawności fizycznej

i intelektualnej osób starszych w różnych sferach życia.

Przyznawanie dotacji odbywa się w trybie otwartego konkursu,

a także w trybie pozakonkursowym.



Dziękuję za uwagę!


