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Tło badania 
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Kontekst badania  

 

Diagnoza dotycząca grup nieformalnych i organizacji działających na rzecz 
osób starszych na terenie powiatu grójeckiego została przygotowana przez 
Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia na zlecenie Stowarzyszenia 
W.A.R.K.A. 

Diagnoza była elementem większego projektu: Powiatowe Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów odpowiadającego na potrzeby 
zwiększenia udziału grup seniorskich w budowaniu aktywności osób starszych 
realizowanego przez Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 
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Cele badania  

 Badanie miało na celu pozyskanie in formacji odnośnie: 

 Ogólnej sytuacji oraz jakości i stylów życia osób starszych w powiecie grójeckim; 

 Obecnej i planowanej w przyszłości ofercie przygotowanej z myślą o osobach starszych; 

 Atutów i luk w istniejącej obecnie ofercie dla seniorów;  

 Mocnych stron i zasobów grup zajmujących się osobami starszymi; 

 Słabych stron i potrzeb grup zajmujących się osobami starszymi; 

 Potrzeb liderów organizacji oraz barier, które napotykają w swojej działalności;  

 Wyzwań przed którymi stoją liderzy tych organizacji; 

 Zasobów, kompetencji, możliwości współpracy instytucji, organizacji i grup nieformalnych 
zajmujących się osobami starszymi na terenie powiatu;  

 Możliwych scenariuszy działań w przyszłości, pomysłów na działania odpowiadające  
na potrzeby społeczności osób starszych w powiecie grójeckim. 

 



6 

Metodologia badania 1/2 

Badanie jakościowe było realizowane w terminie 24 lipca – 13 sierpnia 2013 i miało 
dwa moduły jakościowe – warsztat otwierający oraz wizyty badawcze  
w 5 wybranych gminach powiatu grójeckiego. 

1. Warsztatu otwierającego, który odbył się 24 lipca w Grójeckim Ośrodku Kultury. 
Na warsztacie przedstawiciele różnych organizacji, grup nieformalnych oraz instytucji 
publicznych, które działają na rzecz osób starszych dyskutowali o sytuacji tej grupy 
społecznej, o dostępnej ofercie oraz wymieniali się doświadczeniami związanymi  
z codzienną pracą.  
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Metodologia badania 2/2 

 

 
2. Badawczych wizyt terenowych w 5 wybranych celowo gminach powiatu  
grójeckiego: Warka, Grójec, Pniewy, Chynów, Jasieniec. Gminy wybrane 
zostały w porozumieniu ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. 

 
W każdej z gmin przeprowadzono co najmniej 4 wywiady indywidualne ze 
zróżnicowanymi respondentami. W sumie przeprowadzono ponad 20 
wywiadów z: 
 przedstawicielami organizacji/ grup nieformalnych działających na rzecz 

seniorów; 
 

 przedstawicielami lokalnych instytucji  
(samorządów, bibliotek, domów kultury itp.); 
 

 osobami starszymi zamieszkującymi daną gminę. 
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Sytuacja seniorów w Polsce 
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Demografia 

 

W Polsce od kilkunastu lat obserwujemy proces zmiany struktury 
demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych  
w populacji ogółem. Na koniec 2010 r. populacja osób w wieku 
poprodukcyjnym (powyżej 60 lat) wynosiła 17% , czyli 6,44 mln obywateli*. 

Dodatkowo, GUS prognozuje, że odsetek ten  
do roku 2035 wzrośnie  
o prawie 50% i osób powyżej 60 roku życia 
 będzie już w Polsce prawie  
10 milionów*.  
 
 
 
*Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013  

*Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. GUS 
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Aktywność społeczna 

W Polsce osoby starsze należą do grupy najmniej aktywnej na polu społecznym. 
Również w porównaniu z seniorami zamieszkującymi inne kraje europejskie ich 
aktywność społeczna jest niewielka*. 

Zaangażowanie w wolontariat, jako jednej z form aktywności osób starszych,  
na rzecz organizacji lub grup zadeklarowało jedynie 10% Polaków powyżej 55 
roku życia*.  

W wielu obszarach działalność seniorów jest niewielka. Choć są wśród nich grupy 
zaangażowane w projekty organizacji pozarządowych czy wolontariat, to jednak  
z powyżej przytoczonych danych wynika, że przeciętny polski senior nie włącza 
się aktywnie w życie społeczne*.  

 

* Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013  

* Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor 

* Aktywni seniorzy. Inspirator dla organizacji. Instytut Spraw Publicznych 
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Jakość życia 

59,5 
28,5 

5,6 

4,8 
1,6 

Ogólne zadowolenie z życia osób 
65+ 

 

Zadowoleni

Ani zadowoleni, ani
niezadowoleni

Niezadowoleni

Bardzo zadowoleni

Bardzo niezadowoleni

W grupie wiekowej 65 i więcej 
lat, 66% osób jest 

zadowolonych z sytuacji 
rodzinnej. Z sytuacji 

finansowej zaś zaledwie 31%.  
Negatywne oceny niektórych 

aspektów życia nie skutkują 
jednak niską oceną ogólnego 
zadowolenia z życia – prawie 
2/3 osób starszych deklaruje 
ogólne zadowolenie z życia*. 

 
 

* Jak się żyje osobom starszym w Polsce. GUS  
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Styl życia 

 

Osoby w wieku 65+ największą część czasu dobowego (ponad 50%) 
poświęcają na zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, do których należą m.in. 
sen, jedzenie, mycie i ubieranie się. Najwięcej czasu przeznaczają na sen – 
39,9% doby.  

Kolejnymi czynnościami są zajęcia i prace domowe, które zabierają seniorom 
przeciętnie 15,9% doby. Osoby powyżej 65. roku życia częściej niż osoby  
z innych grup wiekowych spędzają czas na korzystaniu ze środków masowego 
przekazu (głównie z telewizji) – 15,7% doby. Najmniej czasu osoby starsze 
poświęcają swoim zamiłowaniom – 0,5% doby*.  

 

 

 

* Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013  
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Seniorzy w powiecie grójeckim 
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 Specyfika powiatu   

 Powiat grójecki składa się z 10 gmin 
wiejskich i wiejsko-miejskich, 
zamieszkałych przez ok. 97 tys. osób,  
w tym 15 tys. osób po 60. roku życia*. 

 Charakterystyczne dla powiatu są tereny 
sadownicze, co rzutuje na styl życia 
tamtejszych mieszkańców – ponad 
połowa z nich utrzymuje się  
z rolnictwa. Dzięki rozwojowi 
technicznemu prace są całoroczne,  
a nie jak kiedyś sezonowe co powoduje,  
że czasu wolnego senior na wsi ma 
znacznie mniej niż żyjący w mieście  
lub nie zajmujący się rolnictwem. 

* Dane GUS z 2011 roku 
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Style życia seniorów  

aktywny 

rodzinny 

samotny 

Otwarci na nowe znajomości i działania, pełni 
entuzjazmu, zaradni, cieszący się życiem na 

emeryturze, chcący się uczyć, lubiący zabawę.  

Zajmują się wnukami i domem, dbają o tradycje  
i wychowanie młodego pokolenia, mają duże 

poczucie obowiązku względem pracy i rodziny. 

Odizolowani, o słabym stanie zdrowia lub 
niepełnosprawni, często samotni, niezadowoleni, 

rzadko wychodzący z domu, mający poczucie,  
że nie są nikomu potrzebni. 



18 

Jakość życia – styl aktywny 

 Styl aktywny reprezentują raczej młodsi seniorzy, koło 50.,  
które przeszły na rentę lub wcześniejszą emeryturę 

 często samotne (owdowiałe), mające rodzinę  
w innych miastach, ale szukające towarzystwa poza domem 

 częściej są to kobiety niż mężczyźni 
 mieszkają w miastach lub większych miejscowościach 
 często zrzeszone w klubach seniora, UTW, czy innych grupach 

nieformalnych 
 nie posiadają obecnie gospodarstwa rolnego ewentualnie 

ogródek lub działkę rekreacyjną 
 cieszą się dobrym stanem zdrowia, który pozwala im 

samodzielnie funkcjonować 
  dysponują czasem wolnym i spędzają go aktywnie 
  posiadają i realizują swoje zainteresowania i pasje  
  posiadają wystarczające środki finansowe  

do uprawiania hobby, uczestnictwa w kulturze 
 

 

Życie osoby starszej - 
aktywnej 

koncentruje się 
wokół spotkań 
towarzyskich, 

aktywności ruchowej 
i działalności 
społecznej. 
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Jakość życia – styl aktywny 

 

 Mile towarzystwo, dobrałyśmy się 
dobrze, zaprzyjaźniłyśmy. 

Koleżanki są serdeczne. Mamy 
jajeczko, Boże Narodzenie. 

Spotkania koleżeńskie, czytanie 
poezji, gramy w brydża i szachy. 
Dla mnie gra w karty to wielka 

frajda. Bo jak pojadę do 
sanatorium to będę się miała czym 

popisać. 
Słuchaczka UTW 
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Jakość życia – styl rodzinny 

 reprezentanci tego stylu to osoby bliżej 65 roku życia, często wciąż 
aktywne zawodowo 

 żyjące w rodzinach wielopokoleniowych  
 mieszkające na wsi lub miejscowościach typowo sadowniczych 
 posiadają lub pomagają swoim dzieciom w prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego 
 poświęcają większość wolnego czasu rodzinie, wychowując  

i opiekując się wnukami 
 rzadziej się angażują w inicjatywy lokalne ze względu na brak czasu, 

ale chętnie uczestniczą w lokalnych wydarzeniach skierowanych  
do całych rodzin 

 rzadko korzystają z oferty publicznych instytucji kultury 
ze względu na brak wolnego czasu czasowych  
i problemy z dojazdem 

 
 
 

Życie osoby starszej 
– rodzinnej 

koncentruje się na 
wypełnianiu ról 

rodzinnych, 
inne role społeczne 
schodzą na dalszy 

plan. 
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Jakość życia – styl rodzinny 

Osoby starsze funkcjonują  
przy młodych rodzinach,  

kiedy młodzi wyjeżdżają do innej 
pracy to posilają się rodzicami. 

Ale póki im zdrowie pozwala 
pracują w gospodarstwie 
właściwie przez cały rok. 

Radna gminy Pniewy 
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Jakość życia - styl samotny 

 osoby zakwalifikowane przez nas do tego typu to raczej 
starsi seniorzy, którzy mają ponad 70 lat 

 samotne (owdowiałe), mające rodzinę  
w innych miastach, zagranicą lub porzucone  
przez najbliższych 

 często o słabym stanie zdrowia, schorowane  
lub niepełnosprawne 

 częściej zdarzają się kobiety, ze względu na sędziwy 
wiek 

 zazwyczaj mieszkające na wsi 
 dysponują czasem wolnym, ale nie są chętne  

do minimalnej nawet aktywności 
 posiadają niewielkie środki finansowe, nie starcza im  

na podstawowe potrzeby i leki, często są to klienci 
pomocy społecznej 

 przestają utrzymywać relacje sąsiedzkie, izolują się 
społecznie 

 
 
 

Życie osoby starszej - 
samotnej 

koncentruje się 
często wokół 

choroby, 
niedołężności  
lub poczucia 

osamotnienia. 
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Jakość życia - styl samotny 

Dopóki ten senior pracował, był 
potrzebny na polu,  

w gospodarstwie, to dzieciom się 
oczywiście przydawał. Ale jak 

zaczął chorować, zaczął się leczyć 
to dzieci się nim już nie zajmują. 

Wszystko dał, wszystko przekazał. 
Teraz się okazuje, że jest zupełnie 

niepotrzebny. 
Założyciel Klubu Seniora 
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Seniorzy o sobie  

Senior to 
najważniejszy 
obywatel, robi 

regularne opłaty, 
pomaga swojej 

rodzinie. 

opiekujemy się 
wnukami,  

pomagamy w 
domu, 

 zajmujemy się 
ogródkiem . 

Chcemy działać,  
mamy mnóstwo 

energii. 

Jest grupa aktywnych, 
chętnych do zabawy, 

spotkań towarzyskich - są 
członkami Klubu, UTW, ale 

jest też grupa takich 
seniorów, którzy siedzą w 
domu, bardzo trudno ich 

wyciągnąć.  
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Obecna oferta dla seniorów 



26 

Organizatorzy oferty 1/2 

 Podstawowym organizatorem ofert dla seniorów są instytucje miejskie  
i gminne, takie jak domy kultury, centra sportu, biblioteki. W ramach 
statutowej działalności elementy swojej oferty kierują również (tak jak  
i do pozostałych grup społecznych) do seniorów. Często jednak z inicjatywy 
pracowników tych instytucji powstają podmioty stworzone wyłącznie z myślą 
o osobach starszych, jak np. Uniwersytety Trzeciego Wieku czy Kluby Seniora.  

 Drugą grupą organizatorów są organizacje pozarządowe, które w ramach 
działalności na rzecz całej społeczności, część oferty kierują również do samych 
seniorów. Są to Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe, Związek Emerytów 
i Rencistów i poszczególne stowarzyszenia działające lokalnie. Grupa organizacji 
działających wyłącznie dla osób starszych jest bardzo nieliczna. 

 Najmniej liczną grupę organizatorów stanowią grupy nieformalne, 
przybierające formę grup sąsiedzkich, towarzyskich, skupionych wokół jednego 
lidera, czy parafii/księdza, wspólnych zainteresowań czy pozostałości takich 
form organizacji jak Koła Gospodyń Wiejskich. 
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Organizatorzy oferty 2/2 

 

Organizatorzy 
oferty  

dla seniorów 

 
 
 

 
Stowarzyszenia i fundacje 

lokalne 
Kluby Seniora, Związki 

emerytów i rencistów, Koła 
Gospodyń Wiejskich 

Ochotnicze Straże Pożarne 
świetlice, miejsca spotkań 

Kluby  
sportowe, wędkarskie 

 

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE 

 

 

 
Gmina  

wójt/sołtys/radni 
Instytucje kultury i sportu 

Uniwersytet III Wieku, Kluby 
Seniora, Emeryta przy 

instytucjach 
Ośrodki pomocy społecznej 

 i szkoły 
Wolontariat, zasiłki celowe 

INSTYTUCJE 
PUBLICZNE 

 
 
 

Wspólnoty religijne, 
chóry, zespoły muzyczne, 

grupy charytatywne. 
Grupy skupione wokół lidera  

np. lekarza, księdza, 
nauczycielki 

GRUPY 
NIEFORMALNE 
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Obecna oferta - kategorie 
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         Sport i rekreacja 

Oferta sportowo-rekreacyjna skierowana  
do seniorów jest stosunkowo różnorodna, choć 
cały czas niewystarczająca, szczególnie  
na terenach wiejskich. W miastach i większych 
miejscowościach z uwagi na dostęp  
do odpowiedniej infrastruktury (basen, ośrodek 
sportu, organizacje seniorskie) więcej jest 
aktywności związanych z ruchem. Na wsi 
dominuje oferta skoncentrowana wokół 
festynów, pikników, dożynek, odpustów. 
lokalnych świąt. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się wycieczki krajoznawcze, choć tu często 
występują ograniczenia finansowe. Ostatnio 
modne i warte kontynuowania stało się 
chodzenie z kijkami – sport dostosowany  
do możliwości osób starszych.  

Organizujemy wycieczki, 
wyjazdy pielgrzymkowe, 

wystawy, pikniki dla 
członków. Wycieczka do 

Woli Boglewskiej, tam był 
pałac i park gdzie istniała 
możliwość współpracy z 
grupą nieformalną, trzy 
emerytki pomagały nam 
organizować imprezy z 

ogniskiem, wystawą 
malarską. 

Wolontariuszka 
seniorka, Polski Związek 
Niewidomych w Grójcu 
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           Sport i rekreacja 
          przykłady 

 Aerobik, gimnastyka 50+, aqua aerobik 

 Rozgrywki sportowe 

 Wycieczki rowerowe, piesze 

 Nordic walking, kluby kijkowe  

 Wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie 

 Pikniki, festyny, święta lokalne  

 Kluby zainteresowań/związane z hobby 

      (np. wędkarskie). 

Poza tym organizujemy gimnastykę 
rekreacyjną, basen, klub kijkowy, 
coroczne wycieczki – jest bardzo 

ciekawie.  
 

Kierowniczka,  
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce 
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         Rozrywka 

Spotkania towarzyskie, zdecydowanie 
dominują w aktualnej ofercie. Pozwalają 
na wyjście osobie starszej wyjść z domu, 
zaspokoić potrzebę bycia wśród ludzi, 
rozmowy i wymiany poglądów. 
Spotkania odbywają się bądź regularnie 
raz w tygodniu (w ramach UTW, Klubu 
Seniora) lub są organizowane w związku 
ze świętem kalendarzowym. W wyniku 
spotkań przy kawie, herbacie i ciasteczku 
często rodzą się różne, nowe działania 
muzyczne, taneczne, czy artystyczne. 
Spotkania towarzyskie występują 
zarówno w miastach, jak i na wsi. 

 

Spotkania świąteczne na 
Wielkanoc, Boże Narodzenie 

organizują sami seniorzy. 
Pieką ciasta i robią piękne 

ozdoby świąteczne – 
kurczaki, jajka, usztywniane 

ozdoby świąteczne za 
pomocą krochmalu, cuda.  

Kierowniczka, Dom Kultury 
w Chynowie i opiekun Klubu 

Emeryta „Pełnia Życia” 
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 Przykłady 

 spotkania towarzyskie, 

gry towarzyskie (brydż, szachy, karty), 

tańce, bale, potańcówki, 

muzyka (np. koncerty chóru), konkursy 

piosenki, 

uroczystości z okazji świąt 

kalendarzowych, 

spotkania z poezją, autorem książki, 

kluby książki, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, 

Wspólne wyjścia do kina, teatru. 

 
 

 

Spotykamy się w celach towarzyskich. 
Nie mamy teatru, kina... ale za to 

piękne, odnowione pomieszczenie. 
Możemy teraz potańczyć. Bardzo się 

zżyliśmy ze sobą i naprawdę 
stanowimy jedną wielką rodzinę 

Prezeska, klub seniora 
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        Edukacja 

Ofertę edukacyjną przybierającą przede 
wszystkim formę wykładów, prelekcji, 
czy kursów komputerowych proponują 
najczęściej większe podmioty, takie jak 
UTW, czy kluby seniora przy instytucjach 
kultury. Ze względu na odległość  
i niedogodności związane  
z transportem, seniorzy z dalszych 
miejscowości często nie mogą korzystać 
z takiego typu oferty. W mniejszych 
miejscowościach czy na wsi dominują 
zdecydowanie zajęcia artystyczne 
związane z kulturą i tradycją danego 
regionu. Na terenach wiejskich oferta 
edukacyjna dla seniorów jest 
praktycznie nieobecna. 

 

W każdy poniedziałek mamy 
godzinie prelekcje wspaniałych 

wykładowców o różnej 
tematyce. Na przełomie 2012-

2013 roku mieliśmy 27 
wykładowców, historyków 

sztuki. Opowiadali nam  
o aktorstwie, o muzyce,  
o tańcu…. Różne tematy. 
Chmurki, górki, wszystko.  

Przedstawicielka UTW  
w Grójcu  
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         Przykłady 

wykłady tematyczne, prelekcje, 

kursy, szkolenia, np. komputerowe, 

warsztaty plastyczne, rękodzieła, dekoratorskie,  

historia regionu: zbieranie pamiątek, archiwizacja, 

wspomnień, gromadzenie informacji o historii miasta, 

społeczności, popularyzacja i promocja swojego regionu. 

 

Mieliśmy dużo wystaw 
odnośnie historii 

Nowego Miasta. Prace 
były wystawiane przed 

muzeum w Nowym 
Mieście, przed i we 
wszystkich szkołach  

w Nowym Mieście oraz 
w parku miejskim przy 

różnych uroczystościach 
organizowanych przez 

gminę. Organizujemy też 
konkursy na temat 

historii Nowego Miasta. 
 Członek Towarzystwa 

Przyjaciół Nowego 
Miasta nad Pilicą 
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         Aktywność społeczna 

Oferta zachęcająca seniorów  
do włączania się w działania 
społeczne i obywatelskie, czy 
wolontariat jest na terenie powiatu 
znikoma. Działalność tego typy 
przybiera raczej formę zbiórek 
pieniężnych dla najuboższych, czy 
innych akcji dobroczynnych.  

Stałych członków w Kropelce 
jest ponad 70 plus 

wolontariusze w sumie ponad 
100 osób działa. 

Z dziesięciu różnych gmin ludzie 
przychodzą oddawać krew.  
Co dwa miesiące dzwonimy  

do Radomia. Przyjeżdża mały 
autobusik. 

Wieszam plakaty, dzwonię. 
Zachęcamy do oddawania krwi. 

I ludzie przychodzą. 

Prezes, HDK „Kropelka” 
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         Przykłady 

akcje charytatywne i dobroczynne 

 (krwiodawstwo, zbiórki pieniędzy i darów, 

paczki dla dzieci i osób samotnych, wypieki, 

przedstawienia dla dzieci), 

działania na rzecz społeczności (ścieżki 

historyczne, quizy, publikacje, wystawy ), 

wolontariat 

 (pomoc potrzebującym, aktywność 

członków grup i stowarzyszeń). 

 

 

 
 
 
 

Każdy robi co może. Ja opiekuję się 
dwoma pensjonariuszkami z domu 

opieki. Jedna jest moją kuzynką,  
a druga tak mnie kocha… ma czworo 
dzieci, a nikt do niej nie przyjeżdża. 

Przynajmniej raz na 10 dni chodzimy 
na spacery, bo mają kłopoty  

z poruszaniem się.  
Wolontariuszka seniorka 
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         Zdrowie  
         i bezpieczeństwo 

W kategorii zdrowie i bezpieczeństwo 
pojawiły się nieliczne przykłady akcji 
społeczno-informacyjnych skierowanych  
do seniorów. W trakcie badania dostrzegliśmy 
też bardzo ubogą ofertę związaną  
z profilaktyką zdrowia seniorów, promocją 
zdrowego trybu życia.  

Uważam, że jest duży 
odsetek osób starszych, 

które żyją w 
odosobnieniu. To da się 
zauważyć jak się patrzy 

naokoło. To wymaga 
dużo pracy ze strony 
policji, ale nie tylko – 

żeby do tych osób 
dotrzeć i wskazać 

różnorodne możliwości. 
To jest popis dla 

mediów, środków 
pomocowych, dla władz 

samorządowych.  
Naczelnik Wydziału 
Prewencji w Grójcu 
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        Przykłady  

 akcje typu „bezpieczny senior” – 

pogadanka, 

 samoobrona dla seniora, 

 bezpłatne badania, 

 prelekcje dotyczące zdrowia,    

     psychologii, dietetyki,  

      zdrowego stylu życia. 

 

Widzę bardzo dużą potrzebę 
stworzenia systemu opieki 

psychologicznej i porad 
dietetycznych. Potrzeby są 

ogromne. Niby NFZ istnieje,  
ale to wszystko jest mało 

dostępne.  
 

Lekarz z Warki 
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         Integracja  
         międzypokoleniowa 

Niewiele działań na rzecz seniorów 
nakierowanych jest na 
przedsięwzięcia o charakterze 
międzypokoleniowym. Są to raczej 
wydarzenia skierowane do 
wszystkich mieszkańców, w tym  
do seniorów. Dość popularne są 
akcje skierowane do całych rodzin.  

Młodzi postrzegają nas jako 
prehistoryków, mamutów, 

niewiadomo kogo.  
Co jeszcze żyli w okresie 

socjalizmu, co tam działali 
społecznie. To jest w ogóle 

nie na topie to jest 
niemodne. Co my chcemy. 

Tak to młodzi często 
odbierają. 

Senior, uczestnik warsztatu 
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         Przykłady 

 seniorzy najmłodszym – odprowadzanie dzieci  

do punktów przedszkolnych, 

 przedstawienia dla seniorów i dzieci, 

 uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka,  

 spotkanie z kombatantami i dla kombatantów, 

 wspólne sadzenie dębów, 

 wspólne zajęcia, wycieczki rekreacyjne, 

 konkursy międzypokoleniowe poezji śpiewanej,  

 wolontariat – czytanie seniorom prasy,  

     książek przez młodzież. 

 

Nasze stowarzyszenie 
zaczęło działalność  
od Konkursu „Nasze 
korzenie”- młodzież 

szkolna razem ze swoimi 
dziadkami, babciami 

miały różne rzeczy robić. 
Prezes, Stowarzyszenie 

Górna Jeziorka 
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Atuty oferty 1/2 

Obecna oferta dla osób starszych jest dopasowana do oczekiwań większości 
z nich - oferowane aktywności skupiają się przede wszystkim na rozrywce, 
najczęściej przybierające formę spotkań towarzyskich przy kawie. 
 
Do największych zalet, mocnych stron obecnej oferty należą:  
 W miastach oferta jest zadowalająca, stosunkowo zróżnicowana, wiele 

różnych instytucji (prowadzących działania nie tylko dla starszych) 
proponuje seniorom własne program aktywności 

 Generalnie oferta odpowiada na potrzeby osób starszych w zakresie 
spędzania wolnego czasu - działania integrujące, rozrywka, bale, 
potańcówki, zabawa 

 Dość bogata oferta rekreacyjna – nordic walking, wycieczki, gimnastyka 
dla seniorów 

 W większych ośrodkach miejskich działają UTW i Kluby Seniora 
 Coraz więcej instytucji i organizacji chce otwierać nowe Kluby Seniora.  
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Atuty oferty 2/2 

 Zauważalny jest trend podejmowania inicjatyw międzypokoleniowych 
 Wiele organizacji, choć intuicyjnie, ale sprawnie diagnozuje sytuację 

lokalnej społeczności i jej potrzeby (szczególnie w małych wsiach)  
 Rzadko, ale zdarza się, że obszary działalności/tematyka spotkań ustalana 

jest partycypacyjnie, a nie narzucana z góry 
 Większość organizacji chce się rozwijać, podejmować więcej działań, 

pozyskiwać nowych członków/uczestników 
 Organizacje i grupy nieformalne mają zazwyczaj chęci i możliwości 

współpracy z innymi podmiotami, choć nie zawsze potrafią to robić  
 Istnieją organizacje, które mogą się pochwalić dobrymi praktykami pracy  

z osobami starszymi. 
 
 
 
 

Ja nie mam wolnego czasu. Tu zajęcia na UTW, spotkania 
towarzyskie, warsztaty  

i wycieczki. A jeszcze wnukami się zajmuję od czasu  
do czasu, działką trzeba się zając i chciało by się więcej,  

ale czasu brakuje. 
Słuchaczka UTW Grójec 
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Luki oferty 1/2 

 
 

 

Obecna oferta odpowiada głównie na potrzeby tylko pewnej części 
społeczności seniorów – raczej typu aktywnego. Brakuje natomiast propozycji 
oraz umiejętności przyciągania grup mniej aktywnych oraz zainteresowanych 
innymi aktywnościami, niż rozrywkowo-towarzyskimi.  
 
Do najistotniejszych braków, słabych stron w obecnej ofercie należą: 
 Niewielka oferta lub jej zupełny brak na wsiach i w mniejszych 

miejscowościach 
 Brak oferty skierowanej do osób samotnych, biernych o słabym stanie 

zdrowia, np. profilaktycznej, rehabilitacyjnej, bezpieczeństwa, związanej  
z promocją zdrowia. Skierowana bezpośrednio do seniorów  
i uwzględniająca specyficzne problemy osób starszych 

 Niewiele propozycji dla seniorów szukających innego rodzaju aktywności  
– wysokiej kultury, wykładów naukowych, czy oferty dla mężczyzn –  
np. zajęć z majsterkowania 
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Luki oferty 2/2 

 
 

 

 
  

 
 

 

 Brak umiejętności przyciągania nowych członków, szczególnie mężczyzn 
 Problemy z dotarciem do potencjalnych zainteresowanych ze swoją ofertą 
 W obecnej ofercie brakuje też działań, które spowodowałyby większe 

zainteresowanie lokalnych władz grupą społeczną seniorów, np. zachęcanie 
seniorów do brania udziału w konsultacjach, procesach partycypacyjnych, 
szczególnie w zakresie spraw dotyczących osób starszych 

 Niewystarczająca liczba działań o charakterze międzypokoleniowym, które 
zmieniałyby wizerunek, stereotypowe myślenie innych grup społecznych  
o osobach starszych.  

 Brak działań, które korzystają z potencjału, kompetencji i doświadczenia 
seniorów 

 Mała oferta działań na rzecz wolontariatu i inicjatyw obywatelskich 
 
 
  

 
 

 

Każdy emeryt tam się szczypie i tę 
sumę zawsze przeliczy na coś. Taki 

mamy oddźwięk. Takie mamy 
zdania ludzi.  

Prezeska UTW 

Seniorzy mają problemy z komunikacją, 
dojazdem na wydarzenia jeśli są z spoza 

danej miejscowości.  
 Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Chynów PROMOTOR 
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Zasoby i potrzeby organizacji 
działających na rzecz seniorów 
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Zasoby i potrzeby organizacji 
 - miękkie 

Wśród najczęściej wymienianych zasobów i potrzeb typu „miękkiego” 
znalazły się takie kategorie jak:  

 ludzie (członkowie organizacji),  

 kompetencje członków organizacji i ich liderów,  

 współpraca i partnerstwa z innymi podmiotami,  

 sieci kontaktów. 
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Zasoby i potrzeby:  
ludzie 

Liczebność członków organizacji jest zróżnicowana – podczas 
badania spotkałyśmy się zarówno z bardzo licznymi - 50 lub 
więcej członków, ale też z takimi, które liczyły kilkunastu,  
lub tylko kilku zrzeszonych.  
W organizacjach zazwyczaj działa niewielka, choć silna 
grupka inicjatywna skupiona wokół lidera. Są to osoby 
aktywne, pełne pasji i chęci do działania. Organizacje 
potrzebują jednak stałego powiększania swojej liczebności, 
dzięki czemu więcej osób starszych byłoby aktywnych i 
zasięg ich działań zwiększyłby się. Organizacje wykazują 
chęci i inicjatywę w zakresie pozyskiwania nowych członków, 
ale nie zawsze wiedzą jak to robić. Podczas badania dało się 
też zauważyć niedostateczną ilość i siłę przebicia liderów – 
seniorów, którzy chcieliby zarządzać organizacją i potrafiliby 
zachęcić nieprzekonanych do wzięcia udziału w 
organizowanych wydarzeniach.  

 

 

  

 

 

Są różni, jedni 
działają chętnie. 

Inni są na nie. 
Ciężko im 

samym coś 
zorganizować. 
Potrzebny jest 

lider.  
Prezeska, 

Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju 

Gminy Chynów 
PROMOTOR 
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Zasoby i potrzeby:  
kompetencje 

Umiejętności poszczególnych członków i liderów  
z każdym kolejnym projektem, działaniem rosną. 
Organizacje zrzeszające seniorów mają w swoich 
szeregach osoby o różnych kompetencjach, 
doświadczeniach, wiedzy. Jednak bardzo często te 
walory nie są dostatecznie wykorzystywane. 
Organizacje zbyt rzadko podejmują działania, 
które bazowałyby na umiejętnościach członków, 
skupiają się raczej na aktywnościach dla seniorów, 
a nie robionych przez czy z seniorami.  

  

 

 

Musimy dawać 
podopiecznym wolność 

działania, zdobywać 
informacje o ich 

potrzebach poprzez 
rozmowę z młodzieżą, 
rodzicami, seniorami . 

Ważne jest znać 
otoczenie i posiadać 

kontakty. 
 

Opiekunka Klubu 
Emeryta „Pełnia Życia” 
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Zasoby i potrzeby:  
współpraca 

Wspólna realizacja działań nie jest częstym 
zjawiskiem wśród organizacji i instytucji 
publicznych. Rzadko zapraszają do współpracy 
podmioty zewnętrzne, takie jak lokalne 
przedsiębiorstwa, sponsorów, instytucje 
publiczne inne, niż te zajmujące się 
kulturą/sportem. Organizacje orientują się 
jednak dobrze w środowisku i wiedzą jakie 
podobne organizacje i instytucje działają w ich 
okolicy, często znają osobiście osoby działające  
w pokrewnych podmiotach, mimo to, ich 
kontakty mają zazwyczaj charakter towarzyski,  
a nie zaplanowanej współpracy. Wśród organizacji 
istnieje duży, ale niewykorzystany potencjał 
współpracy .  

 

 

Funkcjonalność gminy 
zależy od współpracy 
wszystkich wokół, jeśli 
jakieś ogniwo nawala 

to wszystko zaczyna źle 
działać. Dlatego tak 
ważne jest wielkie 

zaangażowanie 
stowarzyszeń  

i społeczności gminnej  

dla dobra wspólnego. 
Wójt Gminy Pniewy 
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Zasoby i potrzeby: 
kontakty 

Liderzy i członkowie organizacji działających na rzecz seniorów w powiecie 
grójeckim posiadają (na poziomie gmin) szeroko sięgające kontakty  
i znajomości, co w pewnej mierze wynika z niewielkiej skali – rozmiaru gmin 
oraz ograniczonej liczby organizacji/instytucji działających w podobnym 
obszarze. Są to często sieci kontaktów oparte na znajomościach 
sąsiedzkich, rodzinnych, czy towarzyskich. Organizacje potrzebują jednak 
bardziej usystematyzowanej, zaplanowanej i poszerzonej sieci kontaktów.   
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Zasoby i potrzeby organizacji 
 - twarde 

Respondenci, pośród zasobów i potrzeb typu „twardego” wspominali 
najczęściej o następujących kategoriach potrzeb i zasobów: 

 przestrzeń, 

 sprzęt,  

 wiedza, 

 fundusze. 
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Zasoby i potrzeby:  
przestrzeń 1/2 

 

Przestrzeń – jako miejsce spotkań i realizacji działań jest niezbędna organizacjom 
i grupom seniorskim do zrzeszania się i współpracy. Miejsce często pozwala 
inicjować pierwsze spotkania i aktywności. W powiecie grójeckim rzadko się 
zdarza, żeby organizacja posiadała własną siedzibę. Częstszym modelem jest 
udostępnianie pomieszczeń na spotkania przez instytucje publiczne typu: dom 
kultury, centrum sportu lub biblioteka. Dzięki czemu została naturalnie 
uruchomiona współpraca między instytucjami a organizacjami działającymi na 
rzecz seniorów. Niestety, minusem tych miejsc jest niedostosowanie 
infrastruktury do potrzeb osób starszych. Brakuje wind, przez co mniej sprawni 
seniorzy nie mogą się dostać do niektórych pomieszczeń. Zjawisko to, jest 
oczywiście zauważalne głównie w miastach, na wsi sytuacja lokalowa jest gorsza, 
choć nie brakuje opuszczonych, nieużytkowanych budynków z potencjałem.  
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Zasoby i potrzeby:  
przestrzeń 2/2 

 

Na terenach wiejskich wygląda to inaczej, ze względu na brak infrastruktury 
instytucjonalnej. Lokale dostępne dla mieszkańców i organizacji to budynki 
remizy/siedziby OSP, świetlice wiejskie, obecne lub byłe budynki szkolne. 
Budynki te wymagają zazwyczaj remontu, więc organizacje starają się pozyskiwać 
środki na ten cel. Dzięki czemu sami mieszkańcy angażują się w tworzenie 
wspólnego miejsca spotkań, dostępnego dla wszystkich obywateli.  

 

Straż jest zazwyczaj takim centrum integracji wsi, 
jednak w Starej Warce jej nie ma. Dlatego powstała 

taka oddolna inicjatywa stworzenia grupy nieformalnej . 
Rada sołecka zdecydowała, że należy stworzyć to 

stowarzyszenie w pomieszczeniu po byłej szkole. I od 
ponad 10 lat organizowana jest tu na przykład Wigilia 

dla wszystkich mieszkańców. 
Sołtys w Starej Warce 
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Zasoby i potrzeby:  
sprzęt 

Większość organizacji działających już od kilku, 
kilkunastu lat dysponuje potrzebnym sprzętem: 
komputerami, drukarkami, telefonami, aparatami 
fotograficznymi, meblami czy materiałami 
wystawowymi. Jednak początkujące kluby, 
stowarzyszenia posiadają niewiele i dopiero 
gromadzą swój „majątek”. Dlatego tak ważne jest, 
tworzenie przestrzeni do wymiany zasobów na 
rzecz wspólnych działań i inicjatyw. W instytucjach 
często brakuje wystarczającej ilości sprzętu 
komputerowego aby poprowadzić kurs 
komputerowy dla seniorów, a o tę formę 
dokształcania osoby starsze często się upominają. 

Tu mamy swoje 
miejsce. Gmina je 

wyremontowała, a my 
dekorujemy i dbamy o 

nie aby nam dobrze 
służyło .  

Założycielka 
Stowarzyszenia „Razem 

dla Michrowa” 
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Zasoby i potrzeby: 
 wiedza 

Organizacje działające na rzecz seniorów, 
mają dużą wiedzę w różnych 
specjalistycznych dziedzinach, ale brakuje 
im wiedzy i informacji dotyczących 
pozyskiwania funduszy, większych grantów 
niż tylko fundusze gminne. Spotkaliśmy się 
również z potrzebą pozyskiwania wiedzy 
dotyczącej funkcjonowania i rozliczania się 
organizacji pozarządowych, określanej 
„diabelską papierologią”. Niezbędna jest 
więc platforma wymiany wiedzy i między 
organizacjami, instytucjami , 
pełnomocnikami do spraw NGO, dotycząca 
nie tylko działań animacyjnych, ale również 
aspektów prawnych, księgowości, 
sprawozdawstwa.  

My seniorzy dysponujemy czymś 
czego nikt nie ma – 
doświadczeniem. 

Potrafimy przeanalizować w 
sensie historycznym to, co było. 
Młodzi tylko patrzą na dzisiaj. A 

my patrzymy nieco inaczej i to jest 
zupełnie inne spojrzenie, które nie 

jest teraz na topie, nie jest w 
cenie. Bo teraz w cenie jest kasa, 

kasa i kasa. Natomiast działalność 
społeczna nie jest w cenie. Trzeba 

zrozumieć, że młodzi inaczej 
patrzą na świat, ale też nie 

zgadzać się na wszystko co oni 
proponują.  

Senior, uczestnik warsztatu 
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Zasoby i potrzeby:  
fundusze 

Najczęstszą potrzebą związaną z zasobami 
„twardymi”, które się pojawiały w rozmowach  
z przedstawicielami organizacji/instytucji, były 
pieniądze. Wiele działań odbywa się dzięki 
składkom członkowskim, ale te są ograniczone  
(i nie wszystkich na nie stać), przez co liczba 
inicjatyw jest ograniczona. Brakuje też osób, które 
potrafiłyby pozyskiwać pieniądze czy materiały  
do działań. Inną formą finansowania dla organizacji 
są środki gminne, respondenci wspominali też 
często o grantach z programu „Działaj lokalnie”. 
Potrzebna jest więc wiedza, wymiana doświadczeń  
i kompetencji w zakresie pozyskiwania funduszy  
i pisania projektów. 

Wydawaliśmy 
swego czasu też 
gazetki, ale na 
razie z braku 

funduszy zostały 

zawieszone. 
Działacz, 

Towarzystwo 
Miłośników 

Nowego Miasta 
nad Pilicą 
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Liderzy  
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Portret lidera  

Liderzy organizacji, instytucji, czy niezrzeszone osoby działające na rzecz 
lokalnej społeczności, w tym osób starszych to postaci dość zróżnicowane. 
W trakcie badania zidentyfikowaliśmy jednak kilka typów liderów, którym 
nadaliśmy robocze nazwy: 

 Lider zakorzeniony we władzach lokalnych 

 Lider zakorzeniony w instytucji 

 Lider zakorzeniony w lokalnej społeczności 

 Lider energiczny senior 

 

Poniższe opisy mają charakter poglądowy i przedstawiają jedynie 
najważniejsze cechy, ogólną charakterystykę poszczególnych typów liderów. 
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Lider zakorzeniony  
we władzach lokalnych  

Przedstawiciele tego typu, to liderzy, którzy poza działalnością społeczną są 
również obecni w sferze lokalnej polityki. Często zajmują określone 
stanowiska w samorządzie: są radnymi, wójtami, sołtysami, którzy chcą 
działać na rzecz swojej społeczności nie tylko odgórnie, będąc we 
władzach, ale także mieć realny, oddolny wpływ na poprawę sytuacji 
mieszkańców swojej wsi, miejscowości, czy gminie. Zakładają więc własne 
organizacje lub „doczepiają się” do już istniejącej i z ogromnym zapałem 
działają. Dzięki obracaniu się w środowisku lokalnych władz wiedzą jakie są 
potrzeby mieszkańców, w jaki sposób można zdobyć pieniądze  
na działania, dodatkowo sprzyja im przychylność władz i pewna 
rozpoznawalność wśród mieszkańców. Podczas terenowych wizyt 
badawczych ten typ liderski częściej reprezentowały kobiety aktywne 
zawodowo, prowadzące własną działalność gospodarczą, posiadające 
liczne rodziny. Nie zawsze starcza im więc czasu na działanie w tak dużym 
wymiarze, w jakim by chciały.  
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Lider zakorzeniony  
w lokalnej społeczności 

Liderzy, których można przypisać do tego typu to działacze z tradycjami – 
działalność społeczną wynieśli z domu. Takie osoby czują się bardzo 
związane ze swoim miejscem zamieszkania i chcą dla niego i jego 
mieszkańców zrobić jak najwięcej dobrego. Ich działania są skupione 
głównie wokół upamiętniania lokalnej historii i tradycji, chcą promować 
swój region i zachęcają mieszkańców do poznawania i kochania go, budując 
w ten sposób tożsamość miejsc. W swoich działaniach na rzecz seniorów 
skupiają się na łączeniu pokoleń – zachęcają młodych do poznawania 
lokalnej historii bezpośrednio od najstarszych mieszkańców. Jako osoby 
silnie zakorzenione w społecznościach (a są to głównie wsie), w których żyją 
potrafią trafnie rozpoznawać ich problemy i potrzeby. Dzięki powiązaniom 
rodzinnym i sąsiedzkim udaje im się stworzyć wokół siebie sporą grupę 
współpracowników, która wspólnymi siłami dociera ze swoją ofertą  
do dużej liczby mieszkańców, zapraszając ich osobiście do wzięcia udziału  
w konkretnych wydarzeniach.  
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Lider zakorzeniony  
w instytucji 

Liderzy w instytucjach, to osoby pracujące na co dzień w publicznych 
instytucjach, takich jak biblioteka, dom kultury, czy ośrodek sportu, które 
w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, postanawiają podjąć 
działania wykraczające poza ich podstawowe, regulaminowe obowiązki 
służbowe. Wykorzystując dostępne dzięki swojej pozycji zawodowej zasoby, 
organizują przestrzeń do działań społecznych. Chodzi tu o zasoby w postaci 
miejsca do spotkań, sprzętów, pracowników etatowych, ale przede 
wszystkim zasoby bardzo miękkie, takie jak rozpoznawalność wśród 
mieszkańców, szerokie możliwości promocji działań (osobiste zapraszanie na 
wydarzenia odwiedzających instytucję z innych powodów, możliwość 
wieszania plakatów na terenie instytucji), sieć kontaktów wśród podobnych 
instytucji, a także zaplecze administracyjne. Tacy liderzy (a częściej liderki) 
bardzo umiejętnie korzystają z tych zasobów, łącząc działalność zawodową 
z tą o charakterze społecznym, a dzięki swojej nadprogramowej aktywności 
promują samą instytucję i przekonują mieszkańców do korzystania z jej 
standardowych usług.  
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Lider energiczny senior 

Liderzy tego typu to osoby starsze, pełne chęci i energii do działania. Nie 
zawsze są zrzeszone w organizacji, działają w pojedynkę lub w ramach 
nieformalnej grupy. Często realizują przedsięwzięcia o charakterze 
pomocniczym i charytatywnym, pomagają najbardziej potrzebującym. 
Cechuje je ogromny zapał do działania, ale czasem brakuje im umiejętności 
liderskich, które pomogłyby w zdobywaniu środków i zasobów potrzebnych 
do działania, przyciąganiu nowych osób do współpracy, zorganizowaniu się 
oraz ubieganiu się o uwagę lokalnych władz. Tego typu liderom przydałoby 
się również wsparcie w zakresie umiejętności współdzielenia 
odpowiedzialności, delegowania zadań i obowiązków.  
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Cechy skutecznego lidera  

 uważne słuchanie osób starszych, rozumienie ich potrzeb 
 umiejętność rozmowy, prowadzenia dialogu 
 współtworzenie oferty z seniorami, wspólne planowanie działań 

odpowiadających na ich potrzeby 
 otwartość i autentyczność, która przyciąga innych do działania 
 budowanie relacji międzyludzkich i wzajemnego zaufania 
 dostrzeganie i korzystanie z wiedzy, doświadczenia, talentów członków 

organizacji 
 odkrywanie potencjału, który drzemie w społeczności 
 umiejętność promowania swoich działań 
 umiejętność dotarcia do osoby starszej, stosowane indywidualnego 

podejścia 

 Siadam, rozmawiam i śpiewam…- lider 
powinien brać udział w zajęciach razem z 

podopiecznymi. 
Opiekunka Klubu Emeryta „Pełnia Życia” 
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Potrzeby liderów  

POTRZEBY 
LIDERÓW 

korzystanie z 
inspiracji i 
dobrych 
praktyk 

wymiana 
doświadczeń 

wsparcie 
liderów – 

grupy 
dyskusyjne 

nabycie 
kompetencji 
społecznych pisanie 

projektów, 
wniosków o 

dotacje 

sieciowanie, 
tworzenie 

partnerstwa 

czas i 
pieniądze 

umiejętność 
dzielenia się 

i/lub 
przekazywania 

liderstwa 
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Potrzeby: czas i pieniądze 

W rozmowach z liderami działającymi na rzecz osób starszych najczęściej padały 
dwa stwierdzenia: brak czasu i pieniędzy.  

Liderzy to zazwyczaj osoby pracujące zawodowo, posiadające rodziny i wiele 
obowiązków, na rzecz społeczności działają w swoim wolnym czasie, którego 
zazwyczaj im brakuje. W związku z tym wydaje się, że dla liderów byłyby 
przydatne umiejętności związane z rozszerzaniem grupy inicjatywnej, 
dzieleniem się obowiązkami i „władzą” z pozostałymi członkami organizacji, 
zarządzaniem zasobami ludzkimi, bądź przekazywaniem liderstwa następnym 
(młodszym) członkom.  

Brak lub zbyt niskie środki na działalność nie były, co cieszy dominującym 
problemem hamującym rozwój organizacji. Liderzy pozyskują pieniądze na 
bieżące działania ze składek członkowskich, często pozyskują środki z programu 
„Działaj Lokalnie”. Liderom potrzebna jest wiedza skąd i jak pozyskiwać 
fundusze. Pożyteczne byłoby wskazanie różnorodnych możliwości finansowania 
– ze środków publicznych, europejskich, sponsorskich, małych grantów itp. 

 
 



66 

Potrzeby: czas i pieniądze 

Pieniądze zawsze by się przydały aby 
wyremontować świetlicę, 

zorganizować spotkania, warsztaty czy 
wyjazd integracyjny dla seniorów.  

Ale tak naprawdę brakuje czasu aby 
więcej działać. 

Sołtyska z Gminy Boglewice 
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Potrzeby:  
wymiana doświadczeń 

Liderzy często zwracali uwagę na potrzebę wymiany doświadczeń między sobą 
i poszczególnymi ośrodkami działającymi na rzecz seniorów. Szczególnie 
ważne było to dla organizacji dopiero rozpoczynających działalność,  
np. stowarzyszeń, które postanowiły założyć klub seniora czy grupę działającą 
na rzecz społeczności lokalnej. Również bardziej doświadczeni działacze 
wskazywali na potrzebę dzielenia się wiedzą, doświadczeniem czy zasobami  
z innymi organizacjami z powiatu grójeckiego i spoza niego. Duży potencjał 
widzieli we wspólnych, regularnych spotkaniach liderów, tworzeniu sieci, 
swego rodzaju grupy wsparcia, w ramach której mogliby się wspierać  
i inicjować wspólne działania na rzecz seniorów.  
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Potrzeby:  
inspiracje i kompetencje 
Istotną potrzebą liderów jest też szukanie inspiracji, 
nowych tematów, metod i narzędzi do aktywizowania 
seniorów. Chętnie poznaliby nowatorskie rozwiązania 
i ciekawe przykłady działań, dobrych praktyk 
stosowanych zarówno w powiecie, jak i w całej 
Polsce i zagranicą. Dzięki temu liderzy mieliby okazję 
do stworzenia różnorodnej oferty i dostosowania jej 
do różnego typy seniora (np. starszych mężczyzn) oraz 
stworzenia spójnej infrastruktury wsparcia i rozwoju 
osób starszych. Rozwijanie takich kompetencji jak: 
komunikacja, praca z grupą, w zespole czy 
umiejętności przywódcze i rzecznicze są bardzo 
pożądane. Wzmacnianie liderów oraz członków 
poprzez podwyższanie ich kompetencji mogłoby 
zapobiec dość częstym sytuacjom, w których grupy  
z potencjałem przestawały istnieć, kiedy zabrakło 
lidera.  

 

 
 

Kiedyś były wycieczki, 
bale robione, kursy 
szycia. Klub teraz 
zamilkł, ponieważ 

aktywnie działająca 
przewodnicząca umarła. 

Młodzi tam teraz 
działają. A my tylko 

siedzimy i wyszywamy.  
 

Seniorki ze wsi 
Piaseczno 
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Wnioski i rekomendacje 
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Sytuacja seniorów w powiecie grójeckim nie odbiega znacząco  
od ogólnopolskiej. Jednak specyfika terenów tradycyjnie sadowniczych sprawia, 
że część seniorów dysponuje mniejszą ilością czasu wolnego, ponieważ zajęci są 
praktycznie całorocznymi pracami w sadach i gospodarstwie.  

 Planując działania dla seniorów, należy pamiętać także o tej grupie  
i dostosowywać do niej propozycje. Warto zwrócić uwagę na godziny,  
w których organizowane są wydarzenia i mieć na uwadze ograniczenia 
związane z dojazdem. 

   

Wnioski i rekomendacje –  
seniorzy  
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Społeczność seniorów jest zróżnicowana, więc jakość i styl ich życia są (czasami 
skrajnie) odmienne. Dotyczy to przede wszystkim miejsca zamieszkania 
(różnice miasto-wieś).  

 Szczególnie w przypadku pracy z seniorami, kluczowe jest indywidualne 
podejście. Tworząc ofertę, należy uwzględnić różne style ich życia i dążyć  
do możliwie daleko posuniętego zróżnicowania oferty, pamiętając przy tym, 
że w powiecie mieszkają też osoby samotne, nieskłonne do aktywności,  
z problemami zdrowotnymi.  

 

Wnioski i rekomendacje –  
seniorzy  
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Grupa społeczna osób starszych jest niedostrzegana, niedoceniana lub wręcz 
ignorowana przez lokalne władze. 

 Brakuje silnej grupy reprezentantów seniorów, która konsekwentnie 
zabiegałaby o uwagę, przychylność i konkretne przywileje dla całej 
społeczności seniorów. Warto byłoby zacząć od zawiązania grupy 
inicjatywnej, która spotykałaby się regularnie, a w przyszłości można 
przekonywać lokalne władze do stworzenia ciała doradczo-konsultacyjnego 
pod postacią Rady Seniorów (tak jak w Poznaniu, czy Wrocławiu).  

 

Wnioski i rekomendacje –  
seniorzy  
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Środowisko organizacji, grup nieformalnych i instytucji działających na rzecz 
seniorów (lub kierujących jedynie część swoich działań do tej grupy) jest słabo 
zsieciowane.  

 Należy podjąć działania, które stwarzałyby przestrzeń do wzajemnego poznania 
się i stworzenia sieci, w ramach której organizacje będą się wspierać, 
inspirować, nawiązywać współpracę.  

Działalność większości organizatorów oferty skupia się na mieszkańcach miast  
i większych miejscowości. Zanikanie takich formacji jak Koła Gospodyń Wiejskich  
i świetlic wiejskich dodatkowo pogłębia różnice pomiędzy miastem a wsią pod tym 
względem. 

 Należałoby przyjrzeć się bliżej sytuacji na terenach wiejskich, wskazane jest 
zmapowanie i „wychwycenie” wszelkich, najmniejszych nawet zalążków 
inicjatyw, potencjalnych liderów, którzy mogliby stworzyć ofertę oraz 
infrastrukturę dla działań na rzecz seniorów.  

 

 

Wnioski i rekomendacje –  
organizacje 
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Organizacje skupiają się raczej na organizowaniu oferty dla seniorów, rzadziej 
tworzą ją wspólnie z nimi, bądź zachęcają do tego, by sami seniorzy ją 
organizowali.  

 Warto promować rozwiązania i narzędzia, które pozwalają na oddolne, 
partycypacyjne, włączające samych beneficjentów planowanie oferty. 
Wartościową inicjatywą byłoby też wytypowanie liderów – seniorów  
i przekonanie ich do bycia „ambasadorem” organizacji seniorskich  
w społeczności osób starszych. 

Brakuje organizacji specjalizujących się w pracy z seniorami, większość swoją 
ofertę kieruje do wszystkich grup społecznych, w tym do osób starszych. 

 Można w tym miejscu rozważyć podjęcie systematycznej pracy z istniejącą już, 
sprawnie funkcjonującą organizacją nad tym, by wyspecjalizowała się  
w tworzeniu oferty wyłącznie dla osób starszych.  

 

 

Wnioski i rekomendacje –  
organizacje 
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Oferta dla seniorów w miastach jest dość bogata i względnie zróżnicowana, 
zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja na wsi. 

W ofercie dominują propozycje o charakterze rozrywkowym – przede wszystkim 
spotkania przy kawie, bale, pikniki, potańcówki, co jednak wpisuje się  
w ogólnopolski trend. Brakuje oferty dla osób starszych, które chciałyby  
spędzać czas wolny w odmienny sposób.  

 Nie należy oczywiście pomniejszać oferty rozrywkowej, ponieważ na nią jest 
największe zapotrzebowanie, ale warto byłoby pokazać organizacjom jakie 
inne, nieoczywiste obszary działań są jeszcze do zagospodarowania.   

Brakuje oferty związanej ze zdrowiem, profilaktyką, zdrowym trybem życia. 

 Warto rozważyć rozmowę z lokalną przychodnią, domami opieki, lekarzami 
na temat poprawy usług w tym zakresie. Ponadto, same UTW powinny 
podejmować więcej tego typu działań, np. zapraszać na wykłady dietetyków, 
rehabilitantów, lekarzy, farmaceutów. 

Wnioski i rekomendacje –  
oferta  
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Bardzo niewielka liczba działań obywatelskich, zachęcających do zaangażowania 
społecznego, wolontariatu.  

Niektórym organizacjom brakuje kompetencji w zakresie trafnej diagnozy 
potrzeb lokalnych i skutecznego promowania swojej oferty.  

 Przydatne byłyby szkolenia w tym zakresie, zachęcanie do robienia diagnoz, 
pokazywanie narzędzi. Warto zajrzeć na stronę Latających Socjologów 
(http://www.e.org.pl/latajacyanimatorzy/) – świadczą oni bezpłatne usługi w 
zakresie doradztwa, tworzenia strategii, badań społecznych, sporządzania 
diagnoz lokalnych.  

Organizacje chcą, ale nie potrafią skutecznie przyciągać nowych członków, 
szczególnie mężczyzn.  

 Rekomendujemy inspirowanie liderów i członków organizacji poprzez 
pokazywanie ciekawych przykładów projektów, które mają na celu 
zainteresowanie starszych mężczyzn swoją działalnością   

 

Wnioski i rekomendacje –  
oferta  
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Środowisko liderów jest różnorodne. Większość z nich to osoby z bardzo dużym 
(a często niewykorzystanym) potencjałem. W większości posiadają rozległe, choć 
nie usystematyzowane sieci kontaktów.  

 Planując współpracę z liderami, warto pamiętać o różnych typach liderów 
(patrz dział portret lidera). Pożądane są wszelkie działania sieciujące, 
integracyjne dla liderów. 

Liderom brakuje świadomości, że u władz o swoje interesy dopominać  
(np. pieniądze, czy inne zasoby dla swojej organizacji). 

 Wyposażenie liderów w umiejętności i narzędzia rzecznicze, negocjacyjne 
dzięki którym liderzy, czy sami seniorzy wiedzieliby jak, kiedy, w jakich 
sprawach i z jakimi argumentami skierować się do władz, a także jak osiągnąć 
sukces w tych negocjacjach. 

Wnioski i rekomendacje –  
liderzy  
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Liderzy nie pozyskują, bądź pozyskują dodatkowe środki finansowe tylko  
z jednego źródła – grantów w „Działaj lokalnie” 

 Warto liderów informować, wskazywać im na wielość możliwości, jeśli chodzi 
o źródła zdobywania finansowania dla działań, a także przeprowadzić 
odpowiednie szkolenia, podczas których liderzy uczyliby się wypełniać wnioski 
o dofinasowanie. 

Liderzy często wskazywali na trudności związane z dokumentacją, księgowością  
i innymi administracyjnymi kwestiami związanymi z zarządzaniem organizacją.  

 Pożądane jest szkolenie, wspieranie liderów w tym obszarze. 

Wnioski i rekomendacje –  
liderzy  
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 Fora seniorów w Wielkiej Brytanii  

      Ich inicjatorem jest brytyjska organizacja pozarządowa AGE UK. Fora są formą 
niezależnych grup obywatelskich. AGE UK wspiera fora pod kątem 
logistycznym i pełni funkcję doradcą. Czasami daje granty na różne 
przedsięwzięcia typu druk plakatów, organizacja spotkań informacyjnych itd. 
W skład forów mogą wchodzić osoby 50+ na zasadach wolontariatu. 
Reprezentują one potrzeby osób starszych w zakresie usług publicznych  
(w szczególności służby zdrowia) na poziomie lokalnym i centralnym. Na 
terenie Wielkiej Brytanii w 2012 roku zanotowano aż 620 takich zrzeszeń. 
Niektóre samorządy proszą seniorów zrzeszonych w Forach o wyrażenie 
swojej opinii w różnych kwestiach, na przykład dotyczących rozwiązań 
przestrzennych w mieście, dzięki czemu lokalnym władzom udało się 
dostosować infrastrukturę do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. 

 Czytaj więcej: Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych, 
Warszawa 2013, s. 32; dostępny w Internecie: 
http://www.partycypacjaobywatelska.pl/uploads/pdf/Jak_us%C5%82ysze%C4%87_g%C5%82os_seniora.pdf 

 

Inspiracje 1/6 
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Liderzy grup seniorskich na sesjach Rady Miasta  

Stworzenie grupy reprezentującej grupę społeczną osób starszych, która 
pełniłaby funkcję doradczo-konsultacyjną jest pomysłem, dzięki któremu głos 
seniorów byłby ważny i słyszalny. Seniorzy mogliby dzięki temu sprawniej 
walczyć o swoje prawa i wpływać na kształt przestrzeni miejskiej. Inspiracją 
może być Miejska Rada Seniorów w Poznaniu, która powstała w 2007 roku. 
Pełni ona rolę doradczo-konsultacyjną i inicjatywną władz miasta na rzecz osób 
starszych. W jej skład wchodzi 15 członków senioralnych organizacji 
nieformalnych powyżej 60. roku życia. Rada Seniorów utrzymuje więź  
ze starszymi mieszkańcami Poznania m.in. w trakcie dyżurów w wydzielonym 
pomieszczeniu, gdzie przyjmują zgłaszane postulaty. Dzięki takiej formie 
partycypacji seniorzy mogą skuteczniej wpływać na sprawy dotyczące ich 
miasta. Podejmując decyzje, władze muszą liczyć się ze zdaniem seniorów, 
uwzględniać ich specyficzne potrzeby i problemy. 

Czytaj więcej: www.centrumis.pl/miejska-rada-seniorow.html. 

 

Inspiracje 2/6 
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Inspiracje 3/6 

Spacery badawcze z osobami starszymi  

Po raz pierwszy w Polsce pomysł ten został zrealizowany w Gdyni z inicjatywy 
Urzędu Miasta, który postanowił wdrażać program „design for all.” W projekt 
zaangażowana była m.in. Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. 
Głównym celem przedsięwzięcia było poznanie i zebranie opinii seniorów na 
temat określonej przestrzeni miejskiej. Zebrane uwagi mają być 
uwzględnione przez władze miasta przy planowaniu przyszłych inwestycji czy 
remontów. W trakcie spacerów badawczych młodzi wolontariusze zadawali 
pytania według opracowanego scenariusza. Starsze osoby mogły dzięki temu 
poczuć się ważne i doceniane przez młodzież. Natomiast wolontariusze mieli 
okazję zobaczyć świat z perspektywy seniora. Spacery badawcze w Gdyni są 
przykładem owocnej współpracy międzypokoleniowej, a także ciekawą  
i angażującą formą konsultacji.  

Czytaj więcej: Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych, 
Warszawa 2013, s. 32; dostępny w Internecie: 
http://www.partycypacjaobywatelska.pl/uploads/pdf/Jak_us%C5%82ysze%C4%87_g%C5%82os_seniora.pdf 

http://www.partycypacjaobywatelska.pl/uploads/pdf/Jak_us%C5%82ysze%C4%87_g%C5%82os_seniora.pdf
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Inspiracje 4/6 

Bank Czasu w Tczewie 

To przykład pokazujący, jak pozyskiwać osoby mogące pomóc organizacjom  
w prowadzeniu swojej działalności poprzez internetowy Bank Czasu. Seniorzy 
mogliby w ten sposób pomagać sobie nawzajem np. w robieniu zakupów, 
chodzeniu na spacery, drobnych naprawach. Ograniczeniem jest tu jednak 
dość niski odsetek seniorów korzystających z Internetu.  

Czytaj więcej: http://www.bankczasu.mops.tczew.pl/ 

Czytanie dzieciom  

Odbywające się w bibliotekach, przedszkolach, domach dziecka. Odpowiednie 
osoby uczą seniorów pracy z dziećmi, pokazują jak wzbudzić u nich 
zainteresowanie i autorytet. Przykładowe projekty to „Latające Babcie”  
i „Wspólne czytanie”. 

Czytaj więcej: www.inicjatywa.fopsz.slask.pl, T. Schimanek, Z. Wejcman, Aktywni seniorzy. Inspirator dla 
organizacji, Instytut Spraw Publicznych, dostępny w Internecie: 
http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/17728630.pdf 
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Inspiracje 5/6 

Historie mówione, czyli praca ze wspomnieniami  

Działanie polega na aktywizacji seniorów z wykorzystaniem tego, co mają 
najcenniejsze, czyli ich wspomnień. Historie utrwalone w pamięci osób 
starszych służą innym i im samym. Seniorzy mogą przekazać swoje 
wspomnienia w różnej formie np. przedstawień teatralnych, wystaw, imprez 
muzycznych czy filmów oraz nagrań. „Wspomnienia łączą przeszłość  
z teraźniejszością, łączą też ludzi i całe społeczności, pozwalają zrozumieć 
punkt widzenia innej osoby, są dziedzictwem dla przyszłych pokoleń”. Jednym 
z przykładów wykorzystania tej formy pracy może być projekt „Ach, co to był 
za ślub...” realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krupskim Młynie, 
czy „Księga ogniw” projekt realizowany przez Stowarzyszenie Tratwa. 

 

Czytaj więcej: www.seniorzywakcji.pl i http://www.ogniwa-tratwa.pl , www.mojmdm.pl oraz T. Schimanek, Z. 
Wejcman, Aktywni seniorzy. Inspirator dla organizacji, Instytut Spraw Publicznych, dostępny w Internecie: 
http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/17728630.pdf 
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Inspiracje 6/6 

Mężczyźni w warsztatach 

Pomysł aktywizacji i integracji starszych mężczyzn w formie warsztatów 
narodził się w Australii w 1995 roku. Jest on silnie zakorzeniony w anglosaskiej 
tradycji, w której wielu mężczyzn ma swoje warsztaty, w których majsterkuje, 
naprawia różne sprzęty, spędza czas na pogawędkach z innymi mężczyznami. 
W Polsce podobną funkcję dla wielu mężczyzn pełnią przydomowe garaże. 
Taki domowy warsztat jest więc także miejscem towarzyskich spotkań  
w męskim gronie.  

W Polsce realizowany był podobny projekt: Wkrętariusze, Mężczyźni  
w warsztatach polegał na wymianie wiedzy z zakresu majsterkowania, 
umiejętności praktyczno-technicznych. 

Czytaj więcej: http://www.seniorzywakcji.pl/index.php?a=170, T. Schimanek, Z. Wejcman, Aktywni seniorzy. 
Inspirator dla organizacji, Instytut Spraw Publicznych, dostępny w Internecie: 
http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/17728630.pdf 
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 Pieniądze - udział w konkursach dotacyjnych, pisanie projektów  
na działalność aktywizacji seniorów. 

 Lepsze stosunki z władzą - utworzenie Rady Senioralnej przy samorządzie 
lokalnym, która będzie się składać z liderów organizacji senioralnych oraz 
dbać o interesy wszystkich osób starszych. Przykładem może być istniejąca 
Wrocławska Rada ds. seniorów: http://www.wroclaw.pl/_112.dhtml. 

 Sieciowanie - organizowanie wspólnych spotkań organizacji senioralnych, 
na których liderzy i członkowie mogliby wymieniać się doświadczeniami, 
pomysłami, kontaktami.  

 Lokal - aktywizacja okolicznych mieszkańców do pomocy przy 
remontowaniu lokalu, przykład: Kurs Upiększania Świata 
http://www.youtube.com/watch?v=aLM5VVBbAfk). 

Pomysły dla liderów 1/2 
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Pomysły dla liderów 2/2 

 Więcej chętnych - skuteczna promocja poprzez ogólnodostępne wystawy 
(prac plastycznych, haftu), konkursy (na pieczenie ciast, florystyczne,  
na najładniejszą/najdłuższą palmę wielkanocną) i inne okazje; 
bezpośrednie zaproszenia (członkowie lub wolontariusze chodzą  
po domach seniorów i osobiście wręczają zaproszenia na wydarzenia 
organizowane przez grupę/organizację senioralną). 

 Ciekawe wykłady - wymiana kontaktami do wykładowców pomiędzy UTW; 
psycholog, dietetyk, rehabilitant mogą prowadzić wykłady jak utrzymać 
dobrą kondycję psychofizyczną w starszym wieku. 
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Aneks 
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Przedstawiciele organizacji  
obecni na warsztacie otwierającym 

W warsztacie otwierającym udział wzięło 15 osób: 
Przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grójcu 
Fundacja Dom Opieki i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Goszczynie 
Klub Seniora Wilczoróda 
Reprezentanci Polskiego Związku Niewidomych w Grójcu 
Nowomiejski Klub Seniora RODZINKA 
Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta nad Pilicą 
Nieformalna grupa seniorek z wsi Piaseczno 
Przedstawiciele Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Górna Jeziorka 
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy CSiR w Warce 
Lekarz z NZOZ „Zdrowa Rodzina” w Warce  
Przedstawiciel Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Długiej” 
Klub Emerytów i Rencistów z Nowego Miasta nad Pilicą  
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Gmina Warka: 

  Przewodnicząca i uczestniczka Klubu Złotego Wieku przy Centrum Sportu 
Rekreacji w Warce, dyrektor i kierownik Działu Pomocy Środowiskowej  
i Usług Opiekuńczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki w Warce, senior 
odwiedzający park w Warce, sołtys Starej Warki  
i prezeska Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stara Warka. 

 

 

Lista respondentów 1/2 

Gmina Grójec: 

 Przedstawicielka Wolontariatu Dobre Serce, Naczelnik 
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji  
w Grójcu, policjantka z Zespołu do Spraw Nieletnich  
i Patologii, która działa w Akcji „Bezpieczny Senior”, 
kierowniczka Parafialnego Domu Pomocy Społecznej 
im. Piotra Skargi w Grójcu, pełnomocnik ds. NGO w 
Grójcu, dyrektorka Miejsko-Gminnej Biblioteki w 
Grójcu; członkini Grupy nieformalnej Krobowianka. 
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Gmina Chynów:  

 Dyrektorka Domu Kultury w Chynowie i opiekunka Klubu Emeryta, 
bibliotekarka z Gminnej Biblioteki w Chynowie, seniorka – emerytka  
z okolic Chynowa, prezeska Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy 
Chynów Promotor. 

Gmina Jasieniec: 

 Sołtyska i strażaczka Ochotniczej Straży Pożarnej w Boglewicach, ksiądz 
proboszcz z Boglewic, emerytowana nauczycielka z Jasieńca, pracownik 
socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu, dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu, uczestniczka Klubu 40+. 

Gmina Pniewy: 

 Wójt gminy Pniewy, radna i przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz 
promocji Gminy Pniewy, przewodnicząca Stowarzyszenia „Razem dla 
Michrowa”. 

 

Lista respondentów 2/2 
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Przydatne lektury 1/1 

Raporty, opracowania i komunikaty z badań: 
• Polacy wobec własnej starości. Komunikat z badań, CBOS, 2012 
• Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku. Komunikat z badań, 

CBOS, 2012. 
• Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Komunikat z badań, CBOS, 2010. 
• Sytuacja ludzi starszych w społeczeństwie - plany a rzeczywistość. Komunikat 

z badań, CBOS, 2010. 
• Jak się żyje osobom starszym w Polsce, GUS, Warszawa 2012. 
• Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2012-2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2012. 
• Raport o potrzebach osób w wieku 50+ we Wrocławiu, grudzień 2010. 
• Wolontariat osób w wieku 60+. Raport przygotowany przez TNS Polska  

dla Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, 2012.  
• Wolontariat osób dojrzałych w Polsce. Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej, MPiPS 2012. 
• Zoom na UTW. Raport z badania, PBiIS Stocznia, 2012. 
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Przydatne lektury 1/2 

Poradniki: 
 
• Współpraca z wolontariuszami 50+. Poradnik dla organizacji i instytucji, 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2007. 
• Aktywni seniorzy. Inspirator dla organizacji. Instytut Spraw Publicznych, 

2011. 
• Jak usłyszeć głos seniora. Praktyczny przewodnik po partycypacji 

obywatelskiej osób starszych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
Stocznia, Warszawa 2013. 

 
 



 

 

Raport przygotowany w ramach projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. pt. „Powiatowe Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej Seniorów” został dofinansowany w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013. 
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Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 

STOCZNIA 

www.stocznia.org.pl  
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