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Szanowni Państwo!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Ma-
zowieckiego Biuletynu Informacyjnego „Samo-
rządowa Polityka Senioralna Województwa Ma-
zowieckiego”, w  którym prezentujemy aktualne 
działania Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego podejmowane w obszarze polityki senioral-
nej. Działania te zmierzają, w głównej mierze, do 
budowania poczucia bezpieczeństwa, wzajem-
nego zaufania oraz współpracy pomiędzy ludźmi 
i  instytucjami. W  ten sposób tworzymy społe-
czeństwo obywatelskie, w którym każdy człowiek 
niezależnie od wieku, stopnia sprawności, czy 
światopoglądu czuje się w pełni obywatelem.

Jednym z głównych zadań polityki senioral-
nej na dziś, jest profi laktyka zdrowia i samodziel-
ności osób starszych. To niesłychanie ważne, bo 
osoba samodzielna ma lepszą jakość życia, nie 
narzeka na samotność i  brak kontaktu z  dru-
gą osobą. Jest takie powiedzenie, że „starych 
drzew się nie przesadza”, ale można i  powinno 
się tym „drzewom” stworzyć warunki, w których 
na jesieni życia będą optymistycznie nastawione 
do świata i bardziej zadowolone z  życia. Temu 
ma służyć m.in. pilotażowy program wdrażania 
usług teleopiekuńczych w wybranych gminach 
naszego regionu współfi nansowany z  budżetu 
województwa mazowieckiego. Podejmujemy ta-
kie działania, ponieważ taka jest potrzeba chwi-
li. Zmiany modelu funkcjonowania współczesnej 
rodziny oraz defi cyt na rynku pracy osób zatrud-
nionych w  zawodach medycznych i  socjalnych 

SŁOWO WSTĘPNE CZŁONKA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

wymagają poszukiwania i wdrażania rozwiązań, 
które choć częściowo będą w stanie zniwelować 
ten narastający problem społeczny. Dzięki nim 
proces terapeutyczny polegający na większej 
aktywności seniorów w  swoim środowisku ro-
dzinnym i społecznym, w niedalekiej przyszłości 
stanie się faktem.

W  realizację projektów senioralnych, aktyw-
nie włączają się również organizacje pozarządo-
we. Samorząd Województwa Mazowieckiego 
dofi nansowuje różnego rodzaju działania: edu-
kacyjne, sportowe, artystyczne, psychologicz-
ne, poświęcone bezpieczeństwu i  profi laktyce 
zdrowotnej. Różnorodność realizowanych form 
aktywności i  ich pomysłowość zaskakuje kre-
atywnością. Kontynuujemy w tym roku również 
formułę „bonu społecznego” dla niezrzeszonych 
grup senioralnych oraz realizujemy – po raz 
pierwszy – projekt edukacyjny „Ścieżką eduka-
cyjną w trzeci wiek”, w którym wykorzystujemy 
kadrę akademicką.

Zdecydowana większość przedsięwzięć po-
dejmowanych na rzecz środowiska senioralnego 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
ma charakter edukacyjny. Taki też cel przyświeca 
organizowanej corocznej konferencji pt. „Sejmik 
Senioralny Województwa Mazowieckiego”. Orga-
nizowana w tym roku już po raz czwarty, doty-
czyła „Bezpieczeństwa osób starszych w  różnych 
wymiarach życia społecznego”. Coraz bardziej 
doskonalone metody przestępcze wykorzysty-
wania seniorów zobowiązują nas do podjęcia 
działań prewencyjnych zwiększających czujność 
osób starszych.

Dziękując Państwu za aktywny udział we 
wszystkich inicjatywach realizowanych przez Ma-
zowieckie Centrum Polityki Społecznej, zachęcam 
do kontynuacji aktywności społecznej i edukacyj-
nej w lokalnych społecznościach naszego regionu.  

Elżbieta Lanc

Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego
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Szanowni Państwo,

Im ludzie bardziej dojrzali, tym mocniej prze-
suwają próg starości, uważając, że nie przysta-
ją do defi nicji „seniora”. Co ciekawe, osoby te, 
częściej niż ludzie młodzi, identyfi kują kwestię 
„bycie starym” raczej z postawą, czy nastawie-
niem do życia, niż z wiekiem.

Mimo tego, aktywna starość w polskich wa-
runkach, wciąż jeszcze jest czymś nowym. Na-
dal jako społeczeństwo ulegamy obiegowym 
opiniom, postrzegając osoby starsze jako: scho-
rowane, samotne i nieaktywne. Wizerunek ten 
jednak powoli się zmienia, głównie dzięki ak-
tywności samych seniorów, jak i ofercie orga-
nizacji pozarządowych. Dlatego właśnie plan 
działań Mazowieckiego Centrum Polityki Spo-
łecznej realizowany w 2019 roku zakłada silniej-
sze wsparcie dla NGO’sów działających na rzecz 
seniorów. Główny cel to – zwiększanie samo-
dzielności osób starszych oraz przeciwdziałanie 
ich marginalizacji społecznej.

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na 
lata 2019-2021 przyjęty przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego zakłada, że regional-
na polityka senioralna realizowana będzie we 
współpracy z podmiotami rządowymi, obywa-
telskimi i  rynkowymi. Celem jest zapewnienie 
szczęśliwej starości mieszkańców wojewódz-

SŁOWO WSTĘPNE PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
DS. POLITYKI SENIORALNEJ

twa mazowieckiego poprzez zaspokojenie 
zróżnicowanych potrzeb tego środowiska oraz 
stworzenie optymalnych warunków udziału se-
niorów w życiu społecznym.

Doskonałym przykładem aktywności osób 
starszych jest działalność Mazowieckiej Rady 
Seniorów, jako organu konsultacyjnego, dorad-
czego i  inicjatywnego Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Powstanie tego gremium, 
to ważny krok w  budowaniu podmiotowości 
i  tożsamości osób starszych. Podobnie zresztą, 
jak organizowane przez mazowiecki samorząd 
sejmiki senioralne oraz Przeglądy Artystyczne 
Twórczości Osób Starszych. Silną formą wsparcia 
aktywności tych środowisk są uniwersytety trze-
ciego wieku, których jakość oferty programowej 
będzie systematycznie podnosiła się dzięki zaini-
cjowanej współpracy Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej z Polską Akademią Nauk.

Jednym z priorytetów samorządowej polityki 
senioralnej jest tzw. opieka wytchnieniowa, roz-
wiązanie, które powinno być standardem i fi la-
rem wsparcia rodzin opiekujących się coraz licz-
niejszą grupą osób wymagających intensywnej 
pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wdro-
żenie go pozwoli odciążyć opiekunów osób star-
szych, zapewni im realną pomoc w wykonywa-
niu dotychczasowych obowiązków. Będziemy 
o tym rozmawiać już wkrótce podczas dwudnio-
wej konferencji poświęconej tej problematyce 
oraz wolontariatowi.

Wzmocnienie opieki świadczonej dla senio-
rów w miejscu ich zamieszkania oraz wdrożenie 
systemu domowej teleopieki, umożliwi wydłu-
żenie okresu samodzielności osób starszych we 
własnym domu.

Elżbieta Bogucka

Pełnomocnik 
Zarządu Województwa Mazowieckiego

ds. Polityki Senioralnej
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Na wspólne obrady z różnych stron Mazow-
sza przyjechało ponad sto osób. Wśród nich 
przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów 
trzeciego wieku, klubów seniora, organizacji 
pozarządowych i  Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i  Inwalidów. Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego reprezentowała 
Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa 

Stale rosnące potrzeby społeczne zobowią-
zują władze samorządowe do podejmowa-
nia wobec osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym różnego rodzaju przedsięwzięć 
o charakterze profi laktycznym. Ich adresatem 
są również seniorzy. Od kilku lat Samorząd 
Województwa Mazowieckiego wspólnie z Ma-
zowieckim Centrum Polityki Społecznej propo-
nuje tej grupie społecznej szereg działań o cha-
rakterze edukacyjnym. Mają one za zadanie 
przede wszystkim przeciwdziałać wykluczeniu 
kulturowemu i społecznemu osób starszych.

Przykładem takiej inicjatywy jest Sejmik Se-
nioralny Województwa Mazowieckiego, wpi-
sujący się w obchody „Światowego Dnia Praw 
Osób Starszych” (przypadającego na 15 czerw-
ca), który już na stałe wpisał się w kalendarz wy-
darzeń naszego regionu. Tegoroczna, czwarta 
już edycja tego wydarzenia, miała miejsce 
7  czerwca br. i  była poświęcona bezpieczeń-
stwu osób starszych w różnych wymiarach ży-
cia społecznego.

CZWARTY SEJMIK SENIORALNY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Teatr Rampa w Warszawie

Wybrane Inicjatywy 
Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2019 roku
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Mazowieckiego, Aleksander Kornatowski, p.o. 
Dyrektora MCPS oraz Elżbieta Bogucka, Za-
stępca Dyrektora MCPS i Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Mazowieckiego do spraw Poli-
tyki Senioralnej.

Pełnomocnik zaprezentowała działania ad-
resowane do osób oraz środowiska osób star-
szych, które zostały zrealizowane przez Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej w  ciągu 
ostatniego roku. Przedstawiła założenia Wo-
jewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na 
lata 2019-2021 oraz zadania stojące przed Ma-
zowiecką Radą Seniorów działającą od 31 maja 
2019 r. przy Marszałku Województwa Mazo-
wieckiego.

Konferencja była podzielona na części te-
matyczne. W  części plenarnej, w  wykładzie 
pt. „Nie jestem przeźroczysty! – rzecz o podmio-
towości i wsparciu seniorów”, Krzysztof Marty-
niak, socjolog, inicjator i  realizator projektów 
senioralnych odniósł się do podmiotowości 
osób starszych w  wymiarze indywidualnym 
i społecznym. – Każdy człowiek ma swoją god-
ność, o którą jeśli zachodzi taka potrzeba musi 
zawalczyć. Godność się nie starzeje. W każdym 
okresie życia powinna wyglądać tak samo. Star-
szy człowiek nie musi się godzić na wszystko 
– mówił podczas swojego wystąpienia Krzysz-
tof Martyniak. Szacunek i godność wobec każde-
go człowieka, to podstawa budowania prawidło-

Od lewej: Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora MCPS i Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego 
do spraw Polityki Senioralnej, Aleksander Kornatowski – p.o. Dyrektora MCPS 

oraz Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Elżbieta Lanc 
– członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
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wych relacji społecznych, o  czym dzisiaj często 
się zapomina.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej 
Policji z  siedzibą w  Radomiu zaprezentowali 
uczestnikom konferencji dwie aplikacje: „Moja 
Komenda” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa”. Pierwsza z  nich ma za zadanie 
ułatwienie dostępu do policjanta dzielnicowe-
go, druga – służy do anonimowego zgłaszania 
zdarzeń, do których dochodzi w  miejscu za-
mieszkania. Nie chodzi jednak w tym przypadku 
o zagrożenia mające pilny charakter – wyjaśniał 
komisarz Daniel Sokołowski. 

Nową formułą tegorocznego sejmiku był 
panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele: Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Ra-
domiu, Krajowej Rady Notarialnej i  Urzędu 
Ochrony Konkurencji i  Konsumentów. Osoby 
biorące w nim udział, w swoich wypowiedziach 
zwracały szczególną uwagę na decyzje życiowe 
podejmowane przez osoby starsze. Notariusz 

Ilona Sordel-Będkowska zachęcała m.in. do 
konsultacji z notariuszami przed spisaniem te-
stamentu. Notarialne spisanie testamentu jest 
zdecydowanie lepszą formą niż spisywanie go 
w formie odręcznej, a koszt takiej usługi wyno-
si niewiele, bo około 50 zł + VAT. Przestrzegała 
też przed przenoszeniem praw własności do 
nieruchomości w  zamian za pożyczkę (np. na 
drogie leczenie).

Magdalena Marzęcka-Krygier z Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich natomiast opowiada-
ła o rencie dożywotniej i odwróconej hipotece, 
na którą zwykle decydują się osoby samotne, 
chcące przekazać swą nieruchomość w zamian 
za comiesięczne świadczenie pieniężne. Wska-
zywała na fakt, że takie działanie obarczone 
jest dużym ryzykiem, gdyż wiąże się z użytko-
waniem nieruchomości, której nie jest się już 
właścicielem. 

Maciej Czapliński, reprezentujący Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów informo-
wał zaś o  możliwości skorzystania z  bezpłat-

Źródło: 
policja.pl/download/1/318169/Plakat7022017.pdf

Źródło: http://policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/moja-
-komenda/33012,Aplikacja-mobilna-quot

Moja-Komendaquot.html
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nych porad w powiatowych biurach rzeczników 
praw konsumenta. Zwracał uwagę na fakt, że 
przed podpisaniem umowy należy ją wcześniej 
przeczytać. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, do-
kument można wziąć do domu i skonsultować 
jego zapisy z  rodziną lub osobą posiadającą 
wiedzę prawniczą. W sytuacji kiedy pracownik 
banku nie wyraża na to zgody, najlepiej odstą-
pić od podpisania takiej umowy.

Młodszy aspirant Karolina Nowocin z  Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zwra-
cała uwagę uczestników sejmiku, aby nie dzia-
łać pod presją czasu i  emocji. Oszuści mają 
coraz bardziej wyspecjalizowane metody mani-
pulacji, często wykorzystują emocje, szczegól-
nie samotnych, starszych osób. Trzeba o  tym 
pamiętać, a każdą próbę oszustwa czy wymu-
szenia, należy bezwzględnie zgłaszać policji na 
numer alarmowy 112.

Sejmik Senioralny to także miejsce, w  któ-
rym „seniorzy amatorzy” mogą prezentować 
swoją twórczość artystyczną. Tegoroczna edy-
cja zakończyła się koncertem Zespołu TRIO 
z Targówka. Znane przeboje muzyczne zachę-
cały do gremialnego śpiewania i wspólnej za-
bawy.

W  tym roku, uczestnicy konferencji mogli 
też zobaczyć wystawę pocztówek patriotycz-

Koncert Zespołu TRIO z Targówka

nych ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego, 
emerytowanego pracownika Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego. Ekspozycja około 200 tematycz-
nych pocztówek i  kart okolicznościowych, 
wydanych na przełomie XIX i  XX wieku oraz 
w  czasach współczesnych prezentowana była 
pod hasłem „O Niepodległość”.

Danuta Książek

Wydział Polityki Senioralnej
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
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Kiedy zaczyna się starość? Odpowiedzieć na 
to pytanie dzisiaj – jest trudniej, niż jeszcze kil-
ka lat temu. Statystycznie żyjemy coraz dłużej, 
jesteśmy aktywni zawodowo nawet po 65 roku 
życia (i nie są to wcale przypadki odosobnione), 
jak grzyby po deszczu wyrastają uniwersytety 
trzeciego wieku, a osoby po 60-tce narzekają, 
że oferta rynkowa produktów i usług kierowa-
na do osób w ich wieku – jest niewystarczająca.

Starość jest nieunikniona, o tym wiemy. Nie 
musi ona jednak oznaczać bierności, choroby 
czy samotności, wręcz przeciwnie. Dzięki wy-
dłużaniu się ludzkiego życia i  stałej poprawie 
jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może 
to być czas aktywnej realizacji własnych pasji 
i marzeń, czy to w ramach aktywności zawodo-
wej, czy społecznej.

Postępujące zmiany demografi czne skutku-
jące wzrostem liczby najstarszych mieszkań-
ców województwa mazowieckiego wskazują 
na konieczność podejmowania działań zapew-
niających poprawę jakości ich życia. Dlatego 
m.in. plan działań Mazowieckiego Centrum Po-
lityki Społecznej realizowany w 2019 r. zakłada 
silniejsze wsparcie dla organizacji pozarządo-
wych działających na rzecz seniorów. Główny 
cel to – zwiększanie samodzielności osób star-
szych oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej.

Prowadzone konsultacje, przyjęcie oraz re-
alizacja „Wojewódzkiego Programu Polityki 
Senioralnej na lata 2019-2021”, to kolejny krok 
w  budowaniu podmiotowości osób starszych. 
Kształtowaniu tożsamości tego środowiska 
sprzyja działalność Mazowieckiej Rady Senio-
rów, (powołanej uchwałą nr 1772/388/18 Za-
rządu Województwa Mazowieckiego z  dnia 
14  listopada 2018 r.) jako organu konsultacyj-
nego, doradczego i  inicjatywnego Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. Podobnie jak 
gminne rady seniorów, które są ważnym i kom-
petentnym gremium skupiającym przedstawi-
cieli wielu środowisk i które pomagają w realiza-
cji polityki senioralnej na terenie województwa.

Rada składa się z  18 członków, powoły-
wanych przez Marszałka Województwa na 

MAZOWIECKA RADA SENIORÓW

Członkowie Mazowieckiej Rady Seniorów
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czteroletnią kadencję, w  tym przedstawicieli 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pełno-
mocnika Zarządu Województwa Mazowieckie-
go do spraw Polityki Senioralnej, przedstawi-
ciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego w Warszawie oraz 
przedstawicieli środowisk senioralnych z  wo-
jewództwa mazowieckiego: organizacji poza-
rządowych, uniwersytetów trzeciego wieku, 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  In-
walidów oraz rad seniorów. Organizację i zasa-
dy działania rady określa regulamin.

Do zadań rady należy w szczególności:
  współtworzenie głównych kierunków po-

lityki senioralnej w województwie mazo-
wieckim;

  proponowanie nowych rozwiązań i inicjo-
wanie zmian na rzecz środowiska senio-
rów;

  wyrażanie opinii o  projekcie strategii 
rozwoju województwa mazowieckiego, 
w obszarze opieki senioralnej;

  podejmowanie działań zmierzających do 
zwiększenia zaangażowania obywatel-
skiego w  życiu publicznym i  społecznym 
seniorów;

  konsultowanie rządowych i  regionalnych 
projektów aktów prawnych dotyczących 
seniorów lub mogących mieć wpływ na 
ich sytuację;

  opiniowanie projektowanych dokumen-
tów i propozycji rozwiązań regionalnych 
skierowanych do seniorów;

  promowanie zdrowego starzenia się;
  wspieranie rozwoju i działań podmiotów 

działających na rzecz seniorów z  terenu 
województwa mazowieckiego;

  dążenie do umocnienia międzypokolenio-
wych więzi społecznych;

  podejmowanie działań, które służą zmia-
nie obrazu starości i starzenia się.

Pierwsze posiedzenie rady mamy już za 
sobą. Odbyło się 31 maja br. w siedzibie Urzę-
du Marszałkowskiego w Warszawie. W imieniu 
Marszałka Adama Struzika, powołania na człon-
ków rady I kadencji wręczyła Tamara Borkow-
ska, Zastępca Dyrektora Departamentu Orga-
nizacji ds. Organizacyjnych, zaś Pełnomocnik 
Zarządu Województwa Mazowieckiego do 
spraw Polityki Senioralnej – Elżbieta Bogucka, 
przedstawiła bieżące działania oraz plany Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego w ob-
szarze polityki senioralnej na najbliższe lata.
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Przewodniczącym rady został wybrany Ta-
deusz Lempkowski, a  jego zastępcą (wice-
przewodniczącym) – Roman Biskupski. Po 
uzgodnieniu zasad dalszej współpracy, wyzna-
czono kolejny termin posiedzenia na 11 wrze-
śnia 2019 r. o godz. 13.

Obsługę organizacyjno-administracyjną ra dy 
zapewnia Mazowieckie Centrum Polityki Spo-
łecznej. Do bieżących kontaktów służy e-mail: 

mrs@mcps.com.pl. Informacje na temat funk-
cjonowania rady można znaleźć na stronie in-
ternetowej: www.mcps.com.pl, w zakładce Poli-
tyka Senioralna/Mazowiecka Rada Seniorów.

Piotr Lejzerowicz

Wydział Polityki Senioralnej
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Od lewej: Tadeusz Lempkowski – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów, Elwira Kozłowska – członek 
Mazowieckiej Rady Seniorów oraz Aneta Śledź – członek Mazowieckiej Rady Seniorów

Od lewej:
Katarzyna Rostek – 

członek 
Mazowieckiej 

Rady Seniorów, 
Krzysztof Łebkowski 

– członek 
Mazowieckiej 

Rady Seniorów oraz 
Roman Biskupski 

– Wiceprzewodniczący 
Mazowieckiej Rady 

Seniorów
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Jednym z ważniejszych elementów budowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego jest wspie-
ranie aktywności organizacji pozarządowych. 
Budowane w  ten sposób poczucie wspólno-
ty, pomaga angażować mieszkańców regionu 
w  likwidację problemów występujących w  ich 
lokalnym środowisku, a co za tym idzie sprzyja 
poprawie jakości ich życia.

Podstawowym kryterium 
dystrybucji środków fi nan-
sowych dla organizacji po-
zarządowych jest założenie, 
że musi ona uwzględniać 
zróżnicowane możliwości ich 
wykorzystania, a  co za tym 
idzie potencjał organizacji, jej 
charakter oraz pomysły na co 
chce przeznaczyć pieniądze 
pochodzące z  dotacji. W  tym 
roku, w otwartych konkursach 
ofert, wsparcie samorządowe 
otrzymały 43 roczne projekty, 
na łączną kwotę 2 mln 171 tys. 
667 zł. To o  294,85% więcej 
w stosunku do 2018 roku.

Projekt Aktywni w powiecie – program profi laktyczny realizowany przez 
Fundację „Mocni Mocą Nadziei” (zdjęcie udostępnione przez J. Fabisiak)

Projekt Aktywni w powiecie – program profi laktyczny realizowany przez Fundację „Mocni Mocą Nadziei” 
(zdjęcie udostępnione przez J. Fabisiak)

DOTACJE NA PROJEKTY SENIORALNE

Szczególny nacisk położono na dofi nanso-
wanie „Działań na rzecz osób starszych w zakre-
sie zwiększania samodzielności i  przeciwdziała-
nia zagrożeniu marginalizacją społeczną”. Kwota 
dotacji w wysokości 1 mln 600 tys. zł pozwoliła 
na wsparcie 40 projektów realizowanych przez 
NGO’sy. Dofi nansowaniem zostały objęte m.in. 
działania warsztatowe Uniwersytetu Trzecie-
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go Wieku w  Raciążu, inkubatory aktywności 
w gminach, akcje dystrybucji tzw. „kopert ży-
cia”, wydarzenia plenerowe łączące elementy 
kulturalne i patriotyczne, wyjazdy oraz zajęcia 
usprawniające dla osób starszych, sprzyjające 
aktywizacji i poświęcone bezpieczeństwu.

Fundacja Zaczyn z  Warszawy otrzymała 
298 tys. 500 zł na realizację zadania publicz-
nego pod nazwą „Partycypacja osób starszych 
w  życiu społecznym”. Dzięki temu będzie mo-
gła podjąć w wybranych radach seniorów oraz 
w  gminach zainteresowanych utworzeniem 
takich gremiów – działalność animacyjną 
i  szkoleniową, w  tym także mikro-projekto-
wą. Z tych środków wsparto również Jesienną 
Szkołę Rad Seniorów.

Kwotą 273 tys. 167 zł dofi nansowano 2 pro-
jekty w  ramach zadania publicznego „Ścież-
ką edukacyjną w  trzeci wiek”, projekt Fundacji 
Donum z Siemiatycz oraz projekt Fundacji Pro 
Civitas Bono z Radomia. Ta pierwsza realizuje 
pakiety edukacyjne dla mazowieckich uniwer-
sytetów trzeciego wieku oraz seniorów zakwa-
lifi kowanych po diagnozie uzupełniającej. Dru-
ga – prowadzi cykl zajęć dla seniorów na temat 
aktywnej profi laktyki zdrowotnej, zdrowego 
odżywiania oraz opieki nad chorymi. W ramach 
projektu zostanie opracowany i wydany porad-
nik dla opiekunów zależnych, którego celem 
jest pomoc w opiece nad chorym.

W  2019 roku kontynuowane będą także 
projekty realizowane w cyklu trzyletnim, m.in. 

pomysł na tzw. „bon społeczny”, którego ad-
resatem są niesformalizowane, małe grupy 
senioralne i który w założeniu – ma im pomóc 
w  realizacji drobnych inicjatyw. Ta forma ak-
tywizacji seniorów podejmowana jest w  celu 
pobudzenia i  zbudowania potencjału środo-
wisk osób starszych na obszarach wiejskich 
i  małomiasteczkowych oraz wszędzie tam, 

Projekt Klub Zintegrowanego Seniora realizowany przez Stowarzyszenie „Karuzela” 
(zdjęcie udostępnione przez K. Ziętek)

Projekt Klub Zintegrowanego Seniora realizowany 
przez Stowarzyszenie „Karuzela” 

(zdjęcie udostępnione przez K. Ziętek)
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gdzie liczebność i aktywność organizacji poza-
rządowych jest niewielka i w znaczący sposób 
odbiega od tej – obserwowanej w większych 
aglomeracjach miejskich. 

Dystrybucją bonów społecznych w  latach 
2018-2020 zajmuje się wyłonione w  drodze 
konkursu Stowarzyszenie „Radomskie Cen-
trum Przedsiębiorczości”. Warunkiem otrzy-
mania bonu społecznego jest inicjatywa zapro-
ponowana przez co najmniej 5-osobową grupę 
seniorów. Maksymalna wartość dofi nansowa-
nia to 1850 zł. Łączny koszt projektu wynosi 
900 tys. zł (co oznacza dotację po 300 tys. zł 
rocznie).

Kolejny, kontynuowany w 2019 roku projekt 
realizowany w cyklu trzyletnim to „Seniorzy Ju-
niorzy”. Na specjalnie stworzonej, internetowej 
platformie informacyjno-poradnikowej, przez 
intuicyjną wyszukiwarkę, użytkownicy portalu 
mogą wyszukać ofertę zajęć organizowanych 
przez uniwersytety trzeciego wieku, organiza-
cje pozarządowe lub samorządy. W ten sposób, 
promowane są podmioty zrzeszające lub dzia-
łające na rzecz osób starszych oraz ich oferta 
aktywności skierowana do seniorów.

Na ofi cjalnej stronie internetowej „Seniorów 
Juniorów”: www.seniorzyjuniorzy.pl można 

Projekt Klub Zintegrowanego Seniora realizowany 
przez Stowarzyszenie „Karuzela” 

(zdjęcie udostępnione przez K. Ziętek)

Projekt Klub Zintegrowanego Seniora realizowany 
przez Stowarzyszenie „Karuzela” 

(zdjęcie udostępnione przez K. Ziętek)

znaleźć różnego rodzaju treści, począwszy od 
artykułów na temat relaksu, bezpieczeństwa, 
a kończąc na zdrowiu. W  „Zintegrowanym In-
formatorze Pacjenta NFZ”, senior może wyszu-
kać informacje na temat pomocy medycznej 
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego, a  dzięki zamieszczonemu tam pu-
blicznemu informatorowi o terminach leczenia 
NFZ – sprawdzić czas oczekiwania na świadcze-
nie, którym jest zainteresowany.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej or-
ganizuje również dwudniowe warsztaty z zakre-
su przygotowywania ofert i  rozliczania dotacji 
przez organizacje pozarządowe z  uwzględnie-
niem nowych wzorów formularzy, a pod koniec 
tego roku planuje ogłoszenie kolejnego otwar-
tego konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych na rzecz środowiska senioralnego na Ma-
zowszu w 2020 roku. Zapraszamy do śledzenia 
strony internetowej: www.mcps.com.pl oraz 
nawiązywania kontaktów i współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi.

Piotr Lejzerowicz

Wydział Polityki Senioralnej
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
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W  całej Polsce – również na Mazowszu 
– systematycznie zwiększa się liczba osób 
w starszym wieku. Zmiany demografi czne za-
chodzące w  naszym społeczeństwie, aspekty 
ekonomiczne oraz potrzeby społeczne (w tym 
również te wynikające z  ograniczonych moż-
liwości opiekuńczych rodzin) wskazują na ko-
nieczność nowego spojrzenia na świadczenie 
usług opiekuńczych i  sięgnięcia po nowocze-
sne technologie. Według Najwyższej Izby Kon-
troli, gminy w  niewystarczający sposób roz-
wijają systemy usług opiekuńczych, mimo że 
koszty z  tym związane są niższe, niż 
pobyt osób wymagających takiej 
opieki w  domach pomocy społecz-
nej. W  2014 roku wydatki na jedną 
osobę umieszczoną w  DPS-ie były 
czterokrotnie wyższe od wydatków 
na jedną osobę korzystającą z usług 
opiekuńczych.

Konieczne jest zatem wzmocnie-
nie opieki świadczonej dla seniorów 
w miejscu ich zamieszkania oraz jej 
organizacja w  sposób systemowy, 
zwiększający bezpieczeństwo osób 
starszych. Wdrożenie systemu do-
mowej teleopieki, powinno umożli-

SENIORZY POD TELEOPIEKĄ

wić wydłużenie okresu samodzielności osób 
starszych we własnym domu, przyczyniając 
się jednocześnie do zmniejszenia kosztów po-
noszonych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego, które związane są z  zapewnieniem 
całodobowej opieki długoterminowej (instytu-
cjonalnej). Taka forma usług opiekuńczych jest 
alternatywą dla pobytu osób starszych w  za-
kładzie opiekuńczo-leczniczym oraz w  domu 
pomocy społecznej. Dodatkowo stanowi zna-
komite wsparcie dla rodzin osób mieszkają-
cych samotnie. Nie tylko bowiem wzmacnia 
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poczucie bezpieczeństwa, ale i pozwala opie-
kunom osób starszych na aktywność zawodo-
wą i społeczną.

Dostrzegając potrzeby i  oczekiwania osób 
starszych w  tym zakresie, Mazowieckie Cen-
trum Polityki Społecznej zorganizowało 
11  lipca br. spotkanie z  wybranymi gminami 
województwa mazowieckiego na temat pilo-
tażowego programu wdrożenia usług opie-
kuńczych w  formie teleopieki. Uruchomienie 
I etapu projektu planowane jest w 2020 roku. 
W  spotkaniu wzięli udział: Aleksander Korna-

towski, p.o. Dyrektora MCPS, 
Elżbieta Bogucka, Zastępca Dy-
rektora, Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Mazowieckiego 
do spraw Polityki Senioralnej, 
pracownicy Wydziału Polityki 
Senioralnej oraz przedstawiciele 
trzydziestu ośmiu gmin z terenu 
Mazowsza. Podczas spotkania 
Dyrektor Kornatowski przedsta-
wił zasady oraz warunki udzie-
lania gminom wsparcia fi nanso-
wego z  budżetu województwa 
mazowieckiego na zadania zwią-

zane z organizowaniem i  świadczeniem usług 
teleopiekuńczych.

Program zakłada zbudowanie powszechne-
go systemu teleopieki, a jego celem jest objęcie 
bezpłatnym dostępem do przywoławczego sys-
temu alarmowego jak największej liczby osób 
starszych. W I etapie programu przewidziano wy-
korzystanie urządzeń I generacji wyposażonych 
w tzw. „przycisk życia”. Przycisk ten daje osobie 
starszej możliwość wezwania pomocy i  powia-
domienia centrum przywoławczo-alarmowego 
w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu.
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Teleopieka w  wersji podstawowej, to sys-
tem przywoławczy działający w  domu pod-
opiecznego przez 24 godziny na dobę i 365 dni 
w roku. Osoba potrzebująca zostaje wyposażo-
na w telefon oraz w brelok, wisiorek lub bran-
soletkę (do wyboru), z przyciskiem SOS, który 
w  razie jakiegokolwiek zagrożenia (np. upad-
ku, czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia), 
po naciśnięciu – powoduje automatyczne po-
łączenie z centrum monitoringu w trybie gło-

śnomówiącym. Powiadomiony w  ten sposób 
operator, decyduje o  ewentualnym podjęciu 
interwencji. To zdecydowanie ułatwia szybkie 
i właściwe udzielenie fachowej pomocy, a tak-
że oszczędza czas, który jest czynnikiem nie-
zwykle istotnym w sytuacjach nagłych i zagra-
żających życiu.

Do pilotażowego wsparcia wybrano po jed-
nej gminie z każdego powiatu, w której liczba 
osób objętych usługami opiekuńczymi jest naj-
większa (w  sumie 42 gminy) oraz te jednost-
ki, które zgłosiły chęć udziału w  programie 
w  trakcie spotkań z przedstawicielami Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego (łącznie 
24). Z tymi gminami zostaną podpisane umo-
wy o udzielenie pomocy fi nansowej w formie 
dotacji celowej przeznaczonej na realizację 
zadań własnych gminy, związanych z  organi-
zowaniem i  świadczeniem w 2020 roku usług 
opiekuńczych w formie teleopieki.

Rosnący odsetek osób starszych w  społe-
czeństwie oraz zjawisko singularyzacji stawiają 
przed regionalną polityką senioralną nowe wy-
zwania. Pilotażowy program wdrożenia usług 
teleopiekuńczych jest próbą odpowiedzi na te 
wyzwania.

Urszula Kupis
Jolanta Musiałczyk

Wydział Polityki Senioralnej
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
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Starzenie się społeczeństwa to wyzwanie 
nie tylko dla rynku pracy. Planując działania 
w obszarze polityki senioralnej, trzeba myśleć 
w  pierwszej kolejności o  stworzeniu takich 
warunków, które pozwolą seniorom żyć jak 
najdłużej i samodzielnie radzić sobie w warun-
kach domowych. W  dalszej 
kolejności, trzeba nauczyć 
ich reagować na pojawiające 
się zagrożenia, szczególnie 
ze strony, wszelkiej maści, 
oszustów i naciągaczy. Oso-
by starsze, samotne i  scho-
rowane, często z  różnego 
rodzaju niepełnosprawno-
ściami, w  oczywisty sposób 
– w większym stopniu – pa-
dają ofi arami oszustw, wy-
łudzeń i kradzieży. Jak temu 
zapobiec? Przede wszystkim 
stosując prewencję. W  tym 
celu, warto przypomnieć so-
bie podstawowe zasady po-
stępowania w  przypadkach 
tego typu zagrożeń.

Bezpieczeństwo seniora

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

OSZUSTWO NA „WNUCZKA”

Sprawca dzwoni na telefon domowy se-
niora, przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, 
siostrzeniec lub siostrzenica. Tłumaczy „dziad-
kowi” czy „babci”, że będąc dajmy na to w hi-



19

permarkecie ma niepowtarzalną okazję zaku-
pu atrakcyjnego towaru w promocyjnej cenie 
lub że znajduje się w wyjątkowo trudnej sytu-
acji życiowej, bo np. doszło do wypadku dro-
gowego i potrzebna jest mu natychmiastowa 
pożyczka fi nansowa. Twierdzi, że nie może 
osobiście przyjechać po pieniądze, w związku 
z  czym wysyła po nie swojego dobrego zna-
jomego lub kolegę. Po jakimś czasie, znajomy 
„wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofi ary i od-
biera przekazane dobrowolnie – i  w  dobrej 
wierze – przez seniora pieniądze na pomoc 
wnuczkowi.

Przykład: 
W dniu 10 kwietnia 2019 roku niezna-

na kobieta zadzwoniła na telefon sta-
cjonarny 92-letniego mieszkańca powia-
tu radomskiego. Kobieta podając się za 
wnuczkę seniora oznajmiła, że spowodo-
wała wypadek samochodowy, w którym 
potrąciła małą dziewczynkę i potrzebuje 
na kaucję gotówkę w wysokości 35 tys. 
zł. Po około 2 godzinach w domu seniora 
zjawiła się kobieta w wieku około 25 lat, 
która po otrzymaniu pieniędzy w kwocie 
25  tys. zł oddaliła się w nieznanym kie-
runku.

OSZUSTWO NA „POLICJANTA” 
LUB „PROKURATORA”

Sprawca dzwoni, podając się za funkcjona-
riusza, który „prowadzi czynności operacyjne” 
zmierzające do ujęcia groźnej szajki przestęp-
ców. Przekonuje seniora, że jego oszczędności 
ulokowane w banku są zagrożone lub że zacho-
dzi konieczność udzielenia pomocy „policjan-
tom” prowadzącym akcję w terenie, w postaci 
„użyczenia” pieniędzy. Osoba udaje się do ban-
ku by wypłacić pieniądze. Zgodnie z  instrukcja-
mi przekazanymi przez oszusta nie rozmawia 
z pracownikiem banku na temat wypłaty, ponie-
waż – jak uprzedza dzwoniący „funkcjonariusz” 
– pracownik banku jest również „zamieszany” 
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sprawdzenia poprawności działania urządzeń 
gazowych lub hydraulicznych. Odwracając 
uwagę gospodarza, kradną pieniądze i  inne 
wartościowe rzeczy lub wyłudzają kilkaset 
złotych za usługę, której tak naprawdę nie 
wykonali.

Przykład:
Pod koniec lutego 2018 roku w Socha-

czewie dwie kobiety podające się za pra-
cownice wodociągów weszły do miesz-
kania 88-letniej kobiety. Jedna z  kobiet 
zagadywała seniorkę w  łazience, druga 
zaś wpuściła do mieszkania wspólniczkę, 
po czym dokonały kradzieży kilku tysięcy 
na szkodę pokrzywdzonej.

OSZUSTWO 
NA „PRACOWNIKA SOCJALNEGO” 
LUB „PRACOWNIKA NFZ”

Sprawcy rzekomo w  celu przeprowadze-
nia wywiadu, udzielenia pomocy socjalnej, fi -
nansowej lub złożenia propozycji skorzystania 
z usług medycznych w ramach NFZ, dostają się 
do mieszkania i  odwracając uwagę gospoda-
rza, dokonują kradzieży.

w przestępczy proceder. Tym sposobem spraw-
ca ma pewność, że pracownikom banku nie uda 
się ostrzec osoby starszej przed oszustwem. 
Osoba starsza nieświadoma tego, że jest wy-
korzystywana, przekazuje pieniądze wskazanej 
osobie lub zostawia je w umówionym miejscu.

Przykład: 
W dniu 10 kwietnia 2019 roku niezna-

ny sprawca podający się za prokuratora 
zadzwonił do 61-letniej mieszkanki Ostro-
łęki i poinformował ją, iż konto bankowe, 
którego jest właścicielką zostało zagro-
żone atakiem hakerskim. Oświadczył, 
iż w  celu zapobieżenia utraty pieniędzy 
z  konta potrzebne są mu dane dostępo-
we: login oraz hasło. Kobieta przekazała 
żądane dane, wtedy to sprawca dokonał 
przelania kwoty 61 tys. zł na inne konto 
na nazwisko Dariusz B. 

OSZUSTWO NA „GAZOWNIĘ” 
LUB „HYDRAULIKA”

Oszuści podający się za fachowców, dzwo-
nią do mieszkania w  sprawie rzekomego 
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JAK SIĘ UCHRONIĆ 
PRZED OSZUSTWEM. 
KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD

Pamiętaj!
  Jeśli rozmówca proponuje po-

twierdzenie tożsamości dzwo-
niącego policjanta pod numerem 
112, zanim zadzwonisz pod nu-
mer alarmowy, sprawdź czy rozłą-
czyłaś(-eś) poprzednią rozmowę.

  Policja nigdy w takich lub podob-
nych sytuacjach nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy i nie informuje 
o prowadzonych działaniach.

  Pokrzywdzony zawsze jest pod-
dawany przez oszusta presji cza-
su, dlatego nigdy nie działaj po-
chopnie! Zastanów się spokojnie, 
co powinnaś(-eś) zrobić, skonsul-
tuj się z kimś z rodziny lub sąsia-
dem. Porozmawiaj z  kimś i  opo-
wiedz o tym zdarzeniu. Nie może 
być ono tajemnicą!

OSZUSTWO NA „DOTACJĘ”

Przestępcy podając się za urzędników, pro-
szą o  uiszczenie „opłaty manipulacyjnej” lub 
wpłacenie „zaliczki” na poczet późniejszej re-
alizacji jakiegoś przedsięwzięcia.

OSZUSTWO NA „SZKLANKĘ WODY”

Sprawca puka do mieszkania prosząc 
o szklankę wody, gdyż rzekomo źle się poczuł. 
Po wpuszczeniu do środka, kiedy gospodarz 
udaje się do kuchni, by napełnić szklankę, do-
konuje kradzieży.
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OSZUSTWO NA „SPRZEDAWCĘ” 
LUB „AKWIZYTORA”

Sprawcy, działający przeważnie we dwóch, 
prowadzą fi kcyjną sprzedaż obnośną, oferując 
atrakcyjne towary po niskiej cenie. Po dostaniu 
się do mieszkania, jeden z oszustów prezentu-
je gospodarzowi towar, a w tym samym czasie, 
drugi – dokonuje kradzieży kosztowności.

Przykład:
W dniu 4 sierpnia 2018 roku na terenie 

powiatu mławskiego policjanci otrzymali 
informację o kradzieży pieniędzy w kwo-
cie ponad 25 tys. zł na szkodę starszego 
mężczyzny. 89-latek powiedział, że na te-
ren jego posesji wjechali samochodem ko-
bieta i mężczyzna. Zaoferowali mu kupno 
odzieży lub pościeli. Po chwili negocjacji 
mężczyzna nie zgodził się dokonać zaku-
pu. Sprzedający oddalili się z jego posesji. 
Niestety po krótkim czasie pokrzywdzony 
zauważył brak portfela z pieniędzmi. Jak 
się okazało, złodzieje – sprzedawcy w nie-
zauważony sposób wyjęli go z  szufl ady 
w mieszkaniu 89-latka.

OSZUSTWO NA „PACZKĘ”

Oszuści pod pretekstem doręczenia paczki 
pocztowej, wchodzą do mieszkania i wykorzy-
stując nieuwagę gospodarza dokonują kra-
dzieży pieniędzy lub innych wartościowych 
przedmiotów.

Przykład:
Pod koniec marca 2018 roku do miesz-

kania starszego małżeństwa w Radomiu, 
pod pozorem zostawienia paczki dla są-
siadki, weszły dwie kobiety. Gdy senio-
rzy nie chcieli przyjąć paczki, kobiety 
poprosiły o kartkę w celu zapisania adre-
su, spod którego sąsiadka miałaby ode-
brać paczkę. Gdy starsza kobieta szuka-
ła kartki w  kuchni, kobiety zagadywały 
mężczyznę i najprawdopodobniej w tym 
czasie do mieszkania weszła trzecia 
osoba, która dokonała kradzieży wszyst-
kich oszczędności, drogocennych pa-
miątek rodzinnych o  wartości około 
50 tys. zł.
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KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD POSTĘPOWANIA W TAKICH SYTUACJACH

Pamiętaj!
  Nigdy nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania!
   Nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności.
   Nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko usłyszysz dzwonek. Zawsze przed 

tym – sprawdź przez wizjer  – kto stoi za drzwiami. Pamiętaj, że pracownicy 
urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci – wysta-
wione rachunki za światło lub gaz, równie dobrze mogą zostawić w skrzynce 
pocztowej, nie wchodząc do Twojego domu.

  Nie ufaj nieznajomym! Nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie otwieraj do-
mofonu, a wychodząc – zamykaj drzwi do klatki.

  Utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często pomagają ludziom starszym miesz-
kającym w ich otoczeniu.

  Po przyjściu do domu, zawsze zamykaj drzwi wejściowe.
  Postaraj się nie wychodzić z domu po zmroku, a jeżeli już musisz, to zabierz ze 

sobą osobę towarzyszącą. 
  Omijaj tereny nieoświetlone lub źle oświetlone. Szczególnie niebezpiecznymi 

miejscami są obrzeża miast, na których nie ma zabudowań.

Opracowano w oparciu o materiały otrzymane od: mł. asp. Karoliny Nowocin 
Asystenta Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Witold Płusa
Prezes Stowarzyszenia  Akademia Wilanowska



Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

tel. 22 622 33 06, faks. 22 622 47 32
e-mail: mcps@mcps.com.pl

www.mcps.com.pl
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