
Potrzeby i formy wsparcia 
seniorów w społeczności 

lokalnej w kontekście 
środków z EFS+



Projekt: "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 
2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizują:
Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS), 
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).



Monika Michniewicz – pedagog, polityk społeczny, autorka i 
koordynatorka projektów. Trenerka Modelu Współpracy administracji 
publicznej z organizacjami pozarządowymi. W latach 2007-2019 
pełnomocniczka Prezydenta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz dyrektor wydziału zdrowia i polityki społecznej. 
Obecnie menadżerka ds rozwoju usług społecznych w Federacji 
Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Ekspertka:



CZĘŚĆ 1.
Charakterystyka grupy osób dojrzałych



Osoba starsza/senior/wiek dojrzały/osoba w 
podeszłym wieku

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych 
(Dz.U. poz. 1705) przyjmujemy, iż pojęcie to odnosi się do osoby, która 
ukończyła 60. rok życia

Podział starości według Światowej Organizacji Zdrowia :

• 60–75 lat: wiek podeszły (inaczej wczesna starość),

• 75–90 lat: wiek starczy (inaczej późna starość),

• powyżej 90 lat: wiek sędziwy (inaczej długowieczność).



Dane GUS





Najliczniejszą grupę seniorów stanowią osoby w wieku 60–64 lata. Ich udział w ogólnej liczbie osób 
starszych wyniósł 26,3%. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 85 lat i więcej. Udział osób 
z tej grupy wieku w populacji osób starszych ukształtował się w 2021 r. na poziomie 8,2%.











Dane: Badanie PolSenior 2



Aktywność ekonomiczna

W gronie osób starszych najliczniejszą grupę stanowią osoby nieaktywne zawodowo, głównie te, 
które opuściły rynek pracy z powodu przejścia na emeryturę. Zgodnie z wynikami Badania BAEL w 
2021 r. liczba osób biernych zawodowo w wieku 60–89 lat wyniosła 7,8 mln, co stanowiło 84,4% 
populacji osób w tym wieku. Blisko 2/3 z nich to kobiety (62,1%). Biorąc pod uwagę miejsce 
zamieszkania, najliczniejszą grupę tworzyli mieszkańcy miast, którzy stanowili 64,4% biernych 
zawodowo osób w analizowanej grupie wieku. 

W populacji kobiet w wieku 60–89 lat, odsetek biernych zawodowo osiągnął wartość 90,9%, a wśród 
mężczyzn w tym wieku – 75,5%. W analizowanej grupie osób starszych odsetek biernych zawodowo 
kobiet jest wyższy niż mężczyzn przede wszystkim z powodu zróżnicowania wieku uprawniającego do 
przechodzenia na emeryturę (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat). W związku z tym mężczyźni 
pozostają dłużej aktywni na rynku pracy. 

W miastach w 2021 r. bierni zawodowo seniorzy stanowili 84,0% ogółu osób w wieku 60–89 lat, 
podczas gdy na wsi odsetek ten był wyższy o 1,2 p. proc. i osiągnął poziom 85,2%. 





Sytuacja finansowa

Osoby w wieku 60 lat i więcej, żyjące w gospodarstwach domowych 
złożonych wyłącznie z osób starszych, w 2021 r. dysponowały 
przeciętnie w miesiącu dochodem rozporządzalnym przypadającym na 
jedną osobę w wysokości 2346 zł

W 2021 r. przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w 
gospodarstwach domowych złożonych wyłącznie z osób w wieku 60 lat i 
więcej wyniosły 1671 zł i wzrosły nominalnie w stosunku do roku 
poprzedniego o 9,2%. W przypadku gospodarstw osób młodszych 
wzrost ten osiągnął poziom 8,8%. 

W 2021 r. wydatki na jedną osobę w gospodarstwach osób starszych 
były przeciętnie o jedną czwartą wyższe w porównaniu do gospodarstw 
bez osób w wieku senioralnym w swoim składzie.



Sytuacja finansowa



Sytuacja zdrowotna
Swoją jakość życia w skali WHOQOL-AGE w ciągu ostatnich dwóch tygodni 
przed badaniem oceniło pozytywnie 59,9% badanych, w tym 13,7% jako 
bardzo dobrą.

Zdecydowana większość 70,3% kobiet i 68,1% mężczyzn wskazała na trudną 
dostępność do bezpłatnej opieki specjalistycznej. 

Na trudności w dostępności do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych 
wskazało 72,4% kobiet i 71,4% mężczyzn

W strukturze porad udzielonych osobom starszym dominowały porady z 
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W 2021 r. stanowiły one 60,7% 
udzielonych seniorom porad ambulatoryjnych. W przypadku porad 
udzielonych w miastach udział ten wyniósł 55,3%, natomiast na wsi – 90,6%



Sytuacja zdrowotna

Szacuje się, że 30% populacji w wieku 65 i więcej lat wymaga opieki 
geriatrycznej, a każdy specjalista geriatrii może mieć pod opieką 
700 podopiecznych. Dla spełnienia tych wymogów w Polsce obecnie 
powinno praktykować 3000 geriatrów, a w najbliższej przyszłości około 
4500. Za pilne minimum należy uznać osiągnięcie co najmniej średniej 
europejskiej, czyli 2,5 lekarzy geriatrów na 100 tys. mieszkańców

Liczba geriatrów - ok. 490

łóżek geriatrycznych -ok. 900

Poradni geriatrycznych – 156



Aktywność fizyczna



Korzystanie z Internetu



Pomoc społeczna



Pomoc społeczna



Przemoc wobec osób starszych

Zaniedbania - to intencjonalne bądź pozbawione intencji, ale 
szkodliwe zachowania opiekunów formalnych, bądź nieformalnych 
np. odmowa lub zaniechanie opieki.

Nadużycia - to takie sposoby zachowania lub/i akty działania, które 
przejawiają się w stosowaniu aktów przemocy fizycznej lub/i 
psychicznej np. zadawanie bólu fizycznego (bicie) lub udręki 
duchowej (poniżanie osoby starszej, ograniczanie jej praw).



Przemoc wobec osób starszych

W 2015 roku 43 proc. ankietowanych Polaków przyznało, że zna 
przypadek stosowania przemocy wobec osoby starszej

Ponad 30% respondentów w 2018 r. zaobserwowało we własnych rodzinach 
przynajmniej jedną z form przemocy wobec tej grupy osób

Przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej doświadcza około 
15% seniorów

W Polsce ponad 9 mln osób ma więcej niż 60 lat. Według prognoz do 2050 r. 
liczba ta ma wzrosnąć ́do blisko 14 mln 
15% to 2 mln 240 tyś osób



Depresja wśród seniorów



Niepokojące statystyki

• Co trzeci senior nie ma obok siebie nikogo bliskiego

• 50% osób po 80 roku życia wychodzi z domu raz na pół roku lub 
rzadziej

• Liczba prób samobójczych wśród osób po 60 roku życia wzrosła w 
ostatnich 10 latach dwukrotnie.



Opiekun seniora

•Najczęściej opiekunami osób starszych są kobiety w wieku od 

pięćdziesięciu do sześćdziesięciu dziewięciu lat, zajmujące się rodzicami 

lub teściami.

•Zdecydowana większość opiekunów rodzinnych sprawuje lub sprawowała 

opiekę nad niesamodzielną osobą starszą rok lub dłużej. Spośród tych 

osób, blisko jedna czwarta sprawuje lub sprawowała opiekę przez pięć lat.

•Niedostateczne wsparcie opiekunów przez rodzinę i specjalistów coraz 

częściej powoduje zjawisko nazywane przez psychologów „Zespołem 

stresu opiekuna” objawiające się fizycznym, emocjonalnym i psychicznym 

wyczerpaniem.



CZĘŚĆ 2.

Po co nam te usługi?



Cel strategiczny 2. Zbudowanie skutecznego i 
trwałego systemu świadczącego usługi społeczne 
dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH
polityka publiczna na lata 2021–2030 

(z perspektywą do 2035 r.)

Cel strategiczny 3. Włączenie społeczne osób z 
niepełnosprawnościami dające możliwość życia w 
społeczności lokalnej niezależnie od stopnia sprawności



Cel strategiczny 2.  

Zbudowanie skutecznego i trwałego systemu świadczącego usługi społeczne dla 
osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

1. Wdrożenie systemu koordynacji oraz standaryzacji usług społecznych 

2. Wsparcie rodziny i osób pełniących  opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu 

3. Rozwój środowiskowych form wsparcia w postaci usług społecznych 

4. Zmiana sposobu funkcjonowania stacjonarnej instytucji opieki długoterminowej 

(domy pomocy społecznej

5. Trwały system  finansowania opieki długoterminowej w obszarze usług społecznych

6. Wsparcie i rozwój kadr świadczących usługi społeczne 



Zakładane efekty realizacji kierunków działań:

1. Stworzony zostanie kompleksowy system realizacji usług społecznych oparty na 

skoordynowanych, zindywidualizowanych usługach środowiskowych.

2. Działania wspierające będą zapobiegać umieszczaniu osób starszych w 

instytucjach opieki całodobowej.

1. Wsparciem objęci zostaną  opiekunowie rodzinni oraz personel zawodowy.  

2. Pobyt w instytucji opieki całodobowej będzie wyborem osoby korzystającej 

z systemu wsparcia. Umieszczenie osoby w instytucji całodobowej będzie najmniej 

pożądanym, ostatnim ogniwem wsparcia.



Źródła danych

1. Raport GUS Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku

2. “PolSenior2 – Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób 

starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”

3. Rekomendacje Strategiczne dla Rządu i Samorządów

4. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2021 MRiPS

5. Badania organizacji min. Mali Bracia Ubogich, Szlachetna Paczka 



Senior 
(i jego opiekun) 
kontra 
kostka Rubika



Regionalna Strefa Pomocy
Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin

• Kompleksowy system wsparcia

• Jeden adres i telefon, który ogniskuje 
wszystkie potrzebne informacje i 
formy pomocy

• Wykwalifikowana kadra

• System powiązań pomiędzy 
organizacjami i instytucjami

• Indywidualne podejście











WYZWANIA

Ciągły rozwój usług 

dopasowany do potrzeb mieszkańców

• Usługi transportowe door to door
• Usługi fryzjerskie
• Manicure/pedicure
• Usługi architektoniczne
• Aktywizacja społeczna
• Kręgi wsparcia



CZĘŚĆ 3.
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