


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa  Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

Uwagi  Rady  Olsztyńskich  Seniorów  do  Programu  Polityki  Prorodzinnej  Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2021:

Istnieje potrzeba wprowadzenia  na str. 3  po rozdziale 13 nowego-  jako 14 podrozdziału w spisie 

treści:

Działania ukierunkowane na osoby starsze w rodzinie

Pozostałe rozdziały zmieniają kolejność

Dodanie na str.  odpowiadającej tytułowi w spisie treści Wprowadzenia i zalecanych działań

Wprowadzenie

Zachodzące procesy demograficzne,  niosące negatywne skutki dla struktury społecznej   (wzrastająca 

liczba osób   starszych)  są  czynnikiem  determinującym  szereg  aspektów życia  społecznego, które z

kolei warunkują oraz wyznaczają jednostkom samorządowym zadania związane z polityką społeczną 

w województwie  warmińsko-mazurskim. Grupa senioralna jest bardzo zróżnicowana. Kryterium 

podziału  może być wiek, stan zdrowia, aktywność mentalna i fizyczna. Dosyć ważnym elementem  

zróżnicowana może być relacja do pozostałych członków rodziny (przebywanie z rodziną, możliwość 

kontaktu z rodziną, brak kontaktów lub brak bliskich osób). Wymienione elementy powodują, 

że działania wobec grupy senioralnej musza być zróżnicowane co do formy i treści  w każdym 

z obszarów tj.

 w zakresie pomocy społecznej, zdrowia, kultury, edukacji i innych.

Dająca  się  zauważyć   w  regionie  rosnąca  liczba  rodzin  niewydolnych  opiekuńczo  

i wychowawczo wobec osób starszych,   niska odpowiedzialność rodzin za los seniorów, niski status

materialny osób starszych i rodzin w których przebywają, słabo rozwinięty system wsparcia dziennego

osób  starszych,  zwłaszcza  na  terenach  wiejskich,  skłania  do   zaakcentowania  tych  problemów  

w Programie Polityki Prorodzinnej. 

Do  najbardziej  istotnych  problemów  w  „Strategii  polityki  społecznej  województwa  warmińsko-

mazurskiego  do  2020  roku”,  który  powinien  być  spójny  z  „Programem  Polityki  Prorodzinnej

Województwa  Warmińsko-  Mazurskiego  na  lata  2017-2021”,  za  priorytetowe  uznano:  potrzebę

ukształtowania prawidłowo funkcjonującej rodziny, aktywizację   i   integrację   osób   starszych   oraz

lepsze wykorzystanie ich potencjału w środowisku lokalnym i rozwój społeczeństwa obywatelskiego

tzn. działań zmierzających do kształtowania postaw altruistycznych  i  zachowań  prospołecznych,

podwyższania  poziomu wiedzy i umiejętności współdziałania. 



Zalecane kierunki działań:

Uwzględniając  potrzeby  osób  starszych,  zarówno  w  środowiskach  miejskich,   a  szczególnie  w

środowiskach  wiejskich,  w  „Programie  Polityki  Prorodzinnej   Województwa  Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2017-2021”  powinny się znaleźć następujące działania:

1. Poszukiwanie możliwości   wsparcia   rodzinie   w   opiece   nad   osobą   starszą   poprzez

zwiększanie dostępności  i  rozwój środowiskowych  usług  opiekuńczych, zdrowotnych  

(w  tym  specjalistycznych) oraz usług rehabilitacyjnych. 
2. Rozwój  systemu  opieki  nad  osobami  starszymi  nie  mogącymi  funkcjonować  w  swoim

środowisku w tym także opieki paliatywnej. 
3. Rozwój  infrastruktury  służącej  rehabilitacji  osób  starszych i niepełnosprawnych  celem

zwiększenia dostępności do usług rehabilitacyjnych.
4. Zintensyfikowanie   działań   na   rzecz   wyrównywania   szans   edukacyjnych   osób

starszych  i  niepełnosprawnych  szczególnie  w  zakresie  wdrażania  nowoczesnych  narzędzi

komunikacji społecznej.
5. Rozwój   w   regionie   oraz   w środowiskach   lokalnych placówek edukacyjno-kulturalnych

realizujących   programy   i   projekty   na    rzecz   aktywizacji   osób starszych  i adekwatne

do potrzeb tej grupy społecznej. 
6. Wdrażanie i wspieranie idei wolontariatu na rzecz i w środowisku osób starszych na zasadach

samopomocy oraz inicjowanie  i  organizacja  spotkań,  imprez,  przedsięwzięć zmierzających

do   integracji  osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.  
7. Stworzenie systemu diagnozowania i  monitorowania potrzeb osób starszych w rodzinach i

poza rodzinami, działania na rzecz zwiększenia ilości przychodni geriatrycznych i wzrostu

ilości specjalistów z zakresu geriatrii.
8. Utworzenie  w  Olsztynie  Centrum  Aktywnego  Seniora   z  Regionalnym  Centrum

Informacji i Doradztwa dla osób starszych, ich rodzin i opiekunów.

                                                       Wiceprzewodniczący Rady Olsztyńskich Seniorów

                                                                 Lucjan Jędrychowski
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