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Słowo wStępne
Przekazujemy Państwu czwarty numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji Społecznej. 

Czasopismo zostało wydane w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integra-
cji – Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego 
i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – jednostki podległej Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. 
w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012), 
bieżące wydanie biuletynu w całości zostało poświęcone tematyce dotyczącej osób starszych. 

W biuletynie prezentujemy Państwu artykuły zawierające różnorodne informacje pozwalające na okre-
ślenie sytuacji społecznej i demograficznej osób starszych w naszym Województwie. Ponadto pokazuje-
my, jakie działania pomocy społecznej skierowano do seniorów. Jednym z nich jest nowatorski program 
pomocowy dla osób chorych na chorobę Alzheimera . Prezentujemy również badanie Obserwatorium 
Integracji Społecznej - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie bezpieczeństwa socjalnego 
osób starszych.

Autorom tekstów dziękujemy za przysłane artykuły i podzielenie się z naszymi Czytelnikami interesują-
cymi programami pomocowymi. 

Jednocześnie zachęcamy wszystkie instytucje działające w obszarze pomocy społecznej i aktywnej in-
tegracji do promowania na łamach naszego Biuletynu ciekawych wydarzeń i innowacyjnych rozwiązań, 
o których będziemy informowali w kolejnych jego wydaniach.

Życzymy miłej lektury.
Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej1

1 Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej pracował w składzie: Piotr Nowak-Skyrpan – Kierownik Wydziału ds. Badań – 
Obserwatorium Integracji Społecznej, Ireneusz Lemański – Główny Specjalista.
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Ważnych informacji dotyczących osób starszych 
dostarcza „Diagnoza”, która jest częścią „Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 - 2013”. Niżej zamieszcza-
my najważniejsze fragmenty z powyższej diagnozy. 
„Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu ży-
cia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 
aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się 
do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-
-zawodowego osób starszych, aby mogły one peł-
nić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne 
jest również uwzględnienie w działaniach ograni-
czeń wynikających z barier funkcjonalnych, na któ-
re narażone mogą być osoby starsze.”2 „Szczególnie 
ważnym wyrazem nowego podejścia do problema-
tyki osób starszych jest podmiotowe ujęcie tej kwe-
stii społecznej. W konsekwencji dało to podstawy 
do przyjęcia zintegrowanej, horyzontalnej formuły 
Programu, odnoszącej się do różnorodnych potrzeb 
oraz interesów istotnych dla tak wrażliwej społecznie 
fazy życia człowieka. Program jest przedsięwzięciem 
kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierun-
ki wsparcia umożliwiające osiągnięcie ich głównego 
celu. Program zakłada praktyczne włączenie sektora 
organizacji pozarządowych do działań służących zaan-
gażowaniu seniorów.”3 

Beneficjentami Programu są organizacje pozarzą-
dowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.) oraz podmioty określone w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

2 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 19.

3 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 3

pożytku publicznego i wolontariacie. Mając po-
wyższe na uwadze zachęcamy do zapoznania się 
z Programem i aktywnego włączenia się w jego re-
alizację. Niżej prezentujemy najważniejsze fragmenty 
z wyżej cytowanej diagnozy. 

 1. Demografia

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce proces 
zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest 
rosnący udział osób starszych w populacji ogółem. Na 
koniec 2010 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,2 mln 
osób. W podziale na ekonomiczne grupy ludności 
populacja w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 
19%, produkcyjnym – 64%, poprodukcyjnym – 17%. 
Wydłuża się średnia długość życia Polaków, która dla 
mężczyzn urodzonych w 2010 r. wynosiła 72,1 lat, 
a dla kobiet – 80,6 lat4.

W ciągu 10 lat, od 2000 r., przeciętne dalsze trwa-
nie życia mężczyzn wzrosło w Polsce o 2,4 lat a kobiet 
o 2,6 lat. Według prognozy demograficznej Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS) do 2035 r. przeciętne 
trwanie życia wzrośnie odpowiednio o około 8 lat dla 
mężczyzn oraz o około 3 lata dla kobiet.

W perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat 
nastąpi gwałtowny proces starzenia się ludności. 
Według GUS, mediana ukazująca starzenie się społe-
czeństwa dla ogółu populacji Polski w 2010 r. wyniosła 
38 lat, a w 2035 r., może wynieść 47,9 lat (w ciągu 25 
lat wzrost o 26%)5.

4  Wykorzystano informacje zawarte w: publikacji GUS oraz 
w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały 
nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 4.

5  Wykorzystano informacje zawarte w: publikacji GUS oraz 
w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały 
nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 4.

Diagnoza sytuacji społecznej i demograficznej 
osób starszych 
Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  
na lata 2012 – 2013



6

„Na koniec 2010 r. liczba osób w wieku poproduk-
cyjnym (60+/65+) wyniosła 6,44 mln. GUS progno-
zuje, że liczba ta wyniesie 9,62 mln w 2035 r. (wzrost 
o 49%), a największy wzrost będzie obserwowany 
pomiędzy latami 2015 i 2020 (1,0 mln osób). Należy 
jednak pamiętać, że prognoza GUS nie uwzględnia 
nowego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. 
W związku z tym wzrost liczby osób w wieku popro-
dukcyjnym będzie nieznacznie odłożony w czasie. […]

Istotną konsekwencją demograficznego starzenia 
się społeczeństwa jest coraz częstsze samotne za-
mieszkiwanie osób starszych. Wzrost liczby jednooso-
bowych gospodarstw domowych będzie się utrzymy-
wał. Według prognoz GUS, w 2030 r. ogółem 53,3% 
gospodarstw jednoosobowych będzie prowadzonych 
przez osoby w wieku co najmniej 65 lat, w tym 17,3% 
przez osoby w wieku 80 lat i więcej. W liczbach bez-
względnych wynosi to 2740 tys. jednoosobowych 
gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby 
w wieku 65 lat i więcej, w tym 887 tys. gospodarstw, 
w których pozostawać będą samotnie osoby w wie-
ku 80 lat i więcej. Należy podkreślić, iż znacznie czę-
ściej w jednoosobowych gospodarstwach pozostają 
kobiety.

Zjawiska o charakterze demograficznym powodują, 
iż Polska stoi przed wyzwaniami w obszarze aktywno-
ści społecznej osób starszych”6.

6  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 7 - 8.

2. Działalność społeczna osób starszych

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012 – 2013 zakłada zapewnie-
nie jednostce możliwości bycia jak najdłużej społecz-
nie produktywną, co oznacza, niezależnie od wieku, 
wytwarzanie dóbr i usług, niezależnie, czy opłacana, 
czy nie, włączając taką aktywność, jak praca domo-
wa, opieka nad dziećmi, wolontariat, pomoc rodzinie 
i przyjaciołom.7

„Według sondażu Eurobarometru z 2011 roku zaan-
gażowanie w nieodpłatne i dobrowolne działania na 
rzecz organizacji charytatywnych i zajmujących się wo-
lontariatem deklaruje 12% Polaków powyżej 55 roku 
życia, gdy średnia europejska wynosi 27%. Należy pa-
miętać o istnieniu szeregu uwarunkowań, które mogą 
mieć wpływ na małe zainteresowanie osób starszych 
działalnością społeczną, w tym wolontariatem. Należą 
do nich m.in.:
•	 pogarszanie się stanu zdrowia wraz z upływem lat,
•	 sytuacja materialna skutkująca zmniejszeniem 

oczekiwań i potrzeb co do jakości życia,
•	 poczucie osamotnienia i marginalizacji,
•	 ogólna niechęć do aktywności społecznej zwią-

zana z postawami we wcześniejszych fazach ży-
cia i doświadczeniami życiowymi,

•	 duże zaangażowanie w życie rodzinne (m.in. 
opieka nad wnukami), 

7 Patrz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób starszych na lata b2012 - 2013 - załącznik do uchwały 
nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. s. 9.

Diagnoza sytuacji społecznej i Demograficznej osóB starszych

Trwanie życia w podziale na płeć w latach 1985-2035. (wykorzystano wykres zamieszczony w Rządowym 
Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013  – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 4).
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•	 słabo rozwinięty w Polsce wolontariat kompe-
tencji, tzn. sytuacja, w której odchodząca z rynku 
pracy osoba ma możliwość podzielenia się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z młodymi pracowni-
kami swojej branży,

•	 niewystarczające kompetencje cyfrowe.
Te uwarunkowania determinują działania wobec 

osób starszych oraz powinny stanowić główne kierun-
ki interwencji, stanowiąc podstawę zagospodarowa-
nia potencjału osób starszych w społeczeństwie.”8

3.  Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych 
emerytów

„W 2011 r. przeciętny miesięczny dochód rozporzą-
dzalny gospodarstw domowych emerytów wyniósł 
1298 zł na osobę (wzrósł w porównaniu z 2010 rokiem 
o 4,3%), wobec średniej 1227 zł w Polsce. Wyższy do-
chód od emerytów osiągają jedynie gospodarstwa 
pracujących na własny rachunek – 1497 zł.

Gospodarstwa domowe emerytów są również tymi, 
w których przeciętne miesięczne wydatki ogółem, 
z wyjątkiem gospodarstw pracujących na własny ra-
chunek (1222 zł), są najwyższe – 1125 zł, podczas gdy 
średnio w Polsce kształtują się na poziomie 1015 zł. 
Relacja wydatków do dochodów w gospodarstwach 

8  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 9-10.

emerytów wynosi 86,7%. Wyższa jest tylko w gospo-
darstwach domowych rencistów (92,7%)”9.

Gospodarstwa domowe emerytów, podobnie jak 
innych grup społeczno-ekonomicznych, największą 
część domowego budżetu przeznaczają na żywność 
i napoje bezalkoholowe (27,4% wydatków ogółem) 
oraz użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki ener-
gii (24,5%).

Kolejnymi największymi grupami wydatków go-
spodarstw domowych emerytów są te związane ze 
zdrowiem (8,1%), transportem (6,2%) oraz rekre-
acją i kulturą (6,1%). Warto zauważyć, że wydatki 
na zdrowie są najwyższe spośród wszystkich grup 
społeczno-ekonomicznych10.

4. Formy edukacji dla osób starszych

„Edukacja osób starszych przybiera formy edukacji 
formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Z danych 
Eurostatu wynika, że w Polsce w 2011 r. kształcenie 
i szkolenie dotyczyło 0,9% populacji osób w wieku 
50-74 lata, podczas gdy przeciętnie w krajach UE 27 – 
4,2%. Obserwując dane od 2005 r., można stwierdzić, 
że odsetek ten jest prawie niezmienny, zarówno dla 

9  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 10-11.

10  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 11.

Tabela 1. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki gospodarstw domowych na osobę w 2011 r.

Ogółem

Gospodarstwa domowe

pracowników rolników

pracujących
na

własny
rachunek

emerytów i rencistów

razem emerytów rencistów

w złotych na osobę
Dochody 1226,95 1243,84 983,88 1497,43 1233,08 1297,96 968,98
Wydatki 1015,12 1006,05 736,02 1221,52 1080,14 1124,91 897,86
Relacja  

wydatków  
do dochodów

82,7% 80,9% 74,8% 81,6% 87,6% 86,7% 92,7%

Źródło: Tabele pobrano z Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 10. Opracowano 
na podstawie Sytuacji gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw 
domowych, GUS, 2011.
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krajów UE (od 4,5 do 4,2), jak i dla Polski (od 1,2 do 
0,9). W populacji kobiet w wieku 50-74 lata, podobnie 
jak w całej Unii Europejskiej, odsetek kształcących się 
był wyższy niż w populacji mężczyzn w tej samej gru-
pie wieku. 

Z danych Eurostatu wynika również, że uczestnic-
two osób dorosłych w Polsce w kształceniu i szkole-
niu jest silnie uzależnione od ich wieku, poziomu wy-
kształcenia i formy edukacji (edukacji formalnej lub 
pozaformalnej)”11. „Charakterystyczne dla Polski jest 
istnienie dużego rozwarstwienia w poziomie rozwoju 
społeczeństwa cyfrowego. Jedynie nieco ponad poło-
wa Polaków korzysta z Internetu. W społeczeństwie 
cyfrowym uczestniczą przede wszystkim osoby młod-
sze, natomiast wykluczone z niego są osoby starsze. 
Żyją one w dużej mierze nadal w rzeczywistości ana-
logowej, czego dowodzi fakt, że z Internetu korzysta 
w tej grupie wieku jedynie około 20% osób”12.

5. Budżet czasu wolnego osób starszych

„Osoby w wieku 65+ najwięcej czasu dobowego 
(51,3%, tj. 12 godz. 18 min.) poświęcają na zaspoka-
janie potrzeb fizjologicznych, do których należą m.in. 
sen, jedzenie, mycie i ubieranie się. Najwięcej cza-
su przeznaczają na sen – 39,9%, tj. 9 godz. 34 min. 
Potrzeby fizjologiczne zajmują tej grupie najwięcej 
czasu wśród wszystkich grup wieku.

11 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s.12.

12 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 15 – 16.

Kolejnymi czynnościami, które zabierały najwięcej 
czasu, były zajęcia i prace domowe, które wypełniały 
przeciętnie 15,9% czasu dobowego, tj. 3 godz. 49 min. 
Mniej czasu na tego typu prace poświęcały jedynie 
osoby w wieku poniżej 24 lat.

Osoby w wieku 65 lat i więcej, częściej niż osoby 
w innych grupach wieku, spędzały czas na korzystaniu 
ze środków masowego przekazu – 15,7% dobowego 
czasu, tj. 3 godz. 46 min., z czego 2 godz. 55 min. po-
święcały na oglądanie telewizji i filmów.

Życie towarzyskie i rozrywki były najbardziej popu-
larne wśród najmłodszych w wieku 15 – 24 lata (6,5% 
czasu dobowego, tj. 1 godz. 34 min.) oraz najstarszych 
– 65 lat i więcej (5,9% tj. 1 godz. 25 min.).

Osoby w wieku 65+ wskazywały, podobnie jak oso-
by w wieku 55-64 lat, że na dobrowolną pracę w orga-
nizacjach i poza nimi przeznaczają 3,1% (45 min.) swo-
jego dobowego czasu (ponad 2 razy więcej niż osoby 
w wieku 15-44 lat).

Najmniej czasu, również w porównaniu do innych 
grup wieku, osoby starsze poświęcały swoim zamiło-
waniom, hobby – 0,5%, tj. 8 min.

Często przytaczaną motywacją dla aktywności osób 
starszych jest chęć zagospodarowania wolnego cza-
su. Istotne jest zatem kierowanie właściwej oferty do 
osób starszych przy uwzględnieniu oczekiwania oraz 
motywacji tych osób do podejmowania działalności 
społecznej”13.

13 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 16 - 18.

Diagnoza sytuacji społecznej i Demograficznej osóB starszych

Tabela 2. Kształcenie i szkolenie populacji w wieku 50-74 lata w %.
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ogółem
UE 27 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 4,2
Polska 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9

mężczyźni
UE 27 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6
Polska 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8

kobiety
UE 27 4,6 4,8 5,0 5,2 5,2 5,1 4,8
Polska 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,0

Źródło: Tabele pobrano z Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012 – 2013 – załącznik do uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 10. Opracowano 
na podstawie Eurostatu. 
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6. Zdrowie i usługi kierowane do osób starszych

„W kontekście starzejącego się społeczeństwa klu-
czowa jest kwestia opieki zdrowotnej. Wydatki na 
opiekę zdrowotną w Polsce w 2009 r. wyniosły według 
danych Eurostat 6,9% PKB (ok. 92 mld zł). Na wydatki 
na opiekę nad osobami starszymi w 2008 r. przezna-
czono 0,22% PKB.
Osoby w starszym wieku są w bardzo dużym stopniu 
konsumentami świadczeń zdrowotnych, co wynika 
z występujących u nich chorób przewlekłych, takich 
jak: choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
a także utrata słuchu lub wzroku, przebytego udaru 
oraz zmian w stanie funkcjonalnym. Istotnym zagad-
nieniem staje się zatem jakość życia w okresie staro-
ści oraz wydolność czynnościowa, której wymiernym 
wskaźnikiem jest samodzielność w codziennym funk-
cjonowaniu, bez pomocy osób drugich. Wyniki bada-
nia Polsenior wskazują, iż odsetek osób niezależnych 
pod względem funkcjonalnym w grupie 65- 69 kształ-
tował się na poziomie 99,9%, ale malał z wiekiem 
i w grupie 85+ wynosił 79,1%. […]

Przedstawiona w zarysie sytuacja stanu zdrowia 
oraz budżetu czasu wolnego osób starszych dowo-
dzi, iż wymagane są działania, które obejmują obszar 
usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
oraz leczenia. Konieczne są zatem działania na rzecz 
rozwoju usług społecznych, bezpośrednio i pośrednio 
związanych ze zdrowiem, takich jak: sport, turystyka, 
rekreacja. Wzmocnienia wymagają również działania 
na rzecz profilaktyki zdrowia oraz profilaktyki społecz-
nej. Takie działania realizowane są w różnych formach 
edukacji osób starszych.”14

7. Działania na rzecz osób starszych 
w dokumentach strategicznych

Na potrzebę podejmowania działań na rzecz osób 
starszych wskazują takie dokumenty, jak: Strategia 
Rozwoju Kraju, Strategia Polityki Społecznej, Strategia 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
oraz inne dokumenty programowe:

14 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 - 2013. Załącznik do uchwały nr 137 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. s. 16 - 17.

7.1. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) została 

przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 
2006 r. Jest „dokumentem planistycznym określają-
cym podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki roz-
woju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i terytorialnym”. Spaja ona wszelkie działania rozwo-
jowe podejmowane na rzecz poprawy warunków 
społeczno-gospodarczych. Jej zadaniem jest zaprogra-
mowanie rozwoju i modernizacji kraju. SRK zakłada 
między innymi zwiększenie dostępności usług spo-
łecznych, rozwój uczenia się przez całe życie (kształce-
nia ustawicznego) oraz zbudowanie kompleksowego 
systemu opiekuńczego, aktywizującego i integrujące-
go osoby starsze w środowiskach lokalnych.

7.2. Strategia Polityki Społecznej na lata 
2007-2013

Strategia Polityki Społecznej (SPS) została przyję-
ta przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. 
Celem SPS jest zbudowanie zintegrowanego systemu 
polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszyst-
kim obywatelom równego dostępu do praw społecz-
nych, poprawy warunków powstawania i funkcjono-
wania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu demo-
kratycznego współuczestnictwa obywateli. 

7.3. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego na lata 2009-2015

Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego na lata 2009-2015 (SWRSO) ma na 
celu kształtowanie procesu rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. SWRSO stanowi instrument realizacji 
polityki rozwoju w zakresie rozwoju zachowań pro-
społecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umac-
niania struktur społeczeństwa obywatelskiego. Celem 
SWRSO jest wzmocnienie podmiotowości obywateli 
i ich wspólnot oraz stworzenie warunków dla rozwoju 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

7.4. Dokument strategiczny „Perspektywa uczenia 
się przez całe życie”

Dokument ten nie ma statusu strategii rozwoju. 
Zgodnie z „Planem uporządkowania strategii rozwoju” 
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ma on status tzw. dodatkowego dokumentu strategicz-
nego. Został on przygotowany przez Międzyresortowy 
Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym 
Krajowych Ram Kwalifikacji na podstawie zobowiązań 
międzynarodowych, w szczególności na podstawie zo-
bowiązań wynikających z ustanowienia Europejskiej 
przestrzeni uczenia się przez całe życie (European Area 
of Lifelong Learning) oraz zaleceń Rady UE w sprawie 
Krajowego Programu Reform Polski.

7.5. Europa 2020 – Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu

Strategia Europa 2020 stanowi strategię wzrostu 
Unii Europejskiej w kolejnych latach. Zakłada ona 
potrzebę stworzenia inteligentnej i zrównoważonej 
gospodarki, która sprzyja włączeniu społecznemu. 
Do sytuacji osób starszych w szczególności odnosi się 
uwzględniony w tym dokumencie priorytet Rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz inicjatywa 
flagowa Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu spo-
łecznemu, w ramach których podejmowane są za-
równo działania zmierzające do zapobiegania dezin-
tegracji społecznej, jak i promowania idei aktywnego 
starzenia się.

7.6. Rezolucja Rady UE w sprawie odnowionej 
europejskiej agendy na rzecz uczenia się 
dorosłych

Rezolucja została przyjęta w listopadzie 2011 r. 
podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Zgodnie 
ze wspólną intencją polskiej prezydencji, Rady UE 
i Komisji Europejskiej agenda ta ma uzupełniać 
uzgodnienia wspólnych celów europejskich i działa-
nia podejmowane w ramach dwóch dużych proce-
sów – Procesu Kopenhaskiego dotyczącego rozwoju 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Procesu 
Bolońskiego dotyczącego rozwoju szkolnictwa wyż-
szego. W związku z tym, że oba wymienione procesy 
współpracy europejskiej w edukacji dotyczą w znacz-
nej mierze osób dorosłych, specyfiką agendy ma być 
stawianie wspólnych celów i rozwijanie działań na 
rzecz osób dorosłych z niskimi umiejętnościami i po-
zostającymi w niekorzystnej sytuacji15.

15 Patrz. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012 – 2013 – załącznik do uchwały 
nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., s. 21 - 24.

16 Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej pracował 
w składzie: Piotr Nowak-Skyrpan – Kierownik Wydziału ds. 
Badań – Obserwatorium Integracji Społecznej, Ireneusz 
Lemański – Główny Specjalista, Tomasz Błacha - Referent. 
Artykuł opracowano na podstawie „Oceny zasobów pomocy 
społecznej w 2011 roku” na Mazowszu.

Do przygotowania Oceny został wyznaczony zespół 
Obserwatorium Integracji Społecznej, który w MCPS 
realizuje projekt systemowy 1.16 „Koordynacja 
na rzecz aktywnej integracji” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 1. Wybrane elementy infrastruktury społecznej 
i możliwości korzystania z niej przez osoby 
starsze

Niektóre informacje zawarte w Ocenie zaso-
bów pomocy społecznej w sposób pośredni bądź 

bezpośredni dotyczą również osób starszych, które 
korzystają z usług pomocy społecznej. Osoby starsze 
znacznie częściej niż inne grupy społeczne korzystają 
z opieki zdrowotnej. We wszystkich gminach zabez-
pieczony jest dostęp do placówek podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Jednakże ocena sytuacji w dziedzinie 
opieki zdrowotnej na Mazowszu nie jest jednoznacz-
na. Mamy największą w kraju liczbę lekarzy, ale pod 
względem wyposażenia w łóżka szpitalne (46,6 łóżka 
na 10 tys. mieszkańców w 2008 r.) województwo lo-
kuje się na dziewiątym miejscu w kraju. Występują 
także problemy z dostępem do specjalistycznej opieki 

sytuacja społeczna i Demograficzna osóB starszych

Zespół
Obserwatorium Integracji Społecznej14 

sytuacja społeczna i demograficzna osób starszych
w kontekście „Oceny zasobów pomocy społecznej w 2011 roku”  
na Mazowszu 
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medycznej17, co w przypadku osób starszych nabiera 
szczególnego znaczenia.

Na terenie województwa mazowieckiego oso-
by starsze mają dostęp do następujących instytucji 
kulturalnych:
•	 920 bibliotek,
•	 282 domy kultury,
•	 2 259 obiektów sportowych (boisk, hal, pływalni).
Wymienione powyżej instytucje pełnią bardzo waż-

ną rolę w życiu społeczności lokalnych - szczególnie na 
terenach wiejskich. Są niekiedy jedynymi obiektami, 
w których mieszkańcy gmin, a tym samym osoby star-
sze, mają możliwość obcowania z kulturą. Nie pozo-
staje to bez znaczenia w przypadku podejmowanych 
działań skierowanych do seniorów, dla których funk-
cjonowanie takich obiektów w gminie to szansa na 
„złotą jesień” życia18. 

2. Osoby i rodziny korzystające z pomocy 
społecznej oraz powody i wielkość jej udzielania

2.1 Osoby i rodziny korzystające z pomocy 
społecznej

„Z rozeznanych zasobów wynika, że liczba osób, 
którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej 
w 2011 roku w gminach województwa mazowieckie-
go wyniosła 225 981, liczba rodzin – 147 797, nato-
miast liczba osób w tych rodzinach – 385 506.

W 2011 roku zmniejszyła się liczba osób i rodzin ko-
rzystających z pomocy społecznej o 1 766 osób i 1 658 
rodzin. W roku 2012 pomocą w formie pracy socjalnej 
planuje się objąć 230 986 osób i 150 239 rodzin.

Poznanie powodów ubiegania się o wsparcie i pra-
widłowe rozeznanie lokalnych potrzeb społecznych 
wpływa na skuteczność i efektywność podejmowa-
nych działań w zakresie pomocy społecznej. 

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej 
sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powo-
dami ubiegania się o pomoc społeczną w wojewódz-
twie mazowieckim, w przypadku osób starszych, obok 

17 Patrz: Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o anali-
zę lokalnej sytuacji społecznej  demograficznej w 2011 roku 
dla województwa mazowieckiego - s. 13

18 Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lo-
kalnej sytuacji społecznej  demograficznej w 2011 roku dla 
województwa mazowieckiego - s. 20.

ubóstwa, są przede wszystkim: długotrwała lub ciężka 
choroba, niepełnosprawność, starość i samotność.

W województwie mazowieckim najważniejszym 
i najdotkliwszym problemem jest nadal ubożenie lud-
ności. Tendencja wzrostowa w tym zakresie jest na-
dal silna. Świadczy o tym wzrost liczby osób, którym 
przyznano świadczenie z tego powodu o kolejne 7 000 
w stosunku do roku 2010. W wielu przypadkach przy-
czyną niekorzystnych zjawisk dla rodzin jest ich niski 
status materialny i niezaradność życiowa.”19 Wśród 
tych osób jest znaczna liczba osób starszych.

3. Instytucje pomocy społecznej świadczące usługi 
osobom starszym, funkcjonujące w gminach 
i powiatach w 2011 roku

•	 99 domów pomocy społecznej, w tym: 28 do-
mów pomocy społecznej dla osób w podeszłym 
wieku.

•	 64 środowiskowe domy samopomocy,
•	 23 dzienne domy pomocy,
•	 45 noclegowni, schronisk dla bezdomnych,
•	 11 klubów samopomocy,
•	 34 mieszkania chronione,
•	 17 ośrodków interwencji kryzysowej,
•	 110 klubów seniora,
•	 42 uniwersytety trzeciego wieku.20

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpracę przy realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej z organizacjami pozarządowymi lub innymi 
podmiotami określonymi w ustawie o działalności po-
żytku publicznego na podstawie umowy o współpracy 
i zleceniu zadań zadeklarowało 26 powiatów i 82 gmi-
ny województwa mazowieckiego. Kwoty zleconych 
zadań wyniosły: 25 086 000 zł w gminach i 5 854 000 
zł w powiatach. 

Najwięcej organizacji pozarządowych współpracuje 
z gminami w powiatach: legionowskim i wołomińskim 

19 Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lo-
kalnej sytuacji społecznej  demograficznej w 2011 roku dla 
województwa mazowieckiego - s. 22-23.

20 Patrz: Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o anali-
zę lokalnej sytuacji społecznej  demograficznej w 2011 roku 
dla województwa mazowieckiego - s. 30.
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oraz z miastem Płock i poszczególnymi dzielnicami 
Warszawy.

Spośród usług pomocy społecznej zlecanych i pro-
wadzonych przez organizacje pozarządowe najwięcej 
zleceń gminy otrzymały w zakresie usług opiekuń-
czych (168 organizacji), prowadzenia placówek pomo-
cy społecznej (42 organizacje), świadczenia specjali-
stycznych usług opiekuńczych (7 organizacji).

Powiatowe centra pomocy rodzinie skoncentrowały 
się głównie na współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi w zakresie zlecania prowadzenia placówek 
pomocy społecznej w liczbie 29. Również szereg or-
ganizacji pozarządowych realizuje zadania z zakre-
su pomocy osobom starszym, co podaje w ogólno-
dostępnych informatorach na stronie internetowej 
www.bazy.ngo.pl 21

Wyzwania dla gmin i powiatów oraz organizacji 
pozarządowych w województwie mazowieckim 
w kontekście wniosków i rekomendacji wynikają-
cych z Oceny zasobów pomocy społecznej

Mając na uwadze informacje uzyskane w ramach 
przeprowadzonej Oceny zasobów pomocy społecznej 
w województwie mazowieckim podmioty wspierają-
ce osoby starsze powinny brać pod uwagę następują-
ce wnioski i rekomendacje:
1. Zmiany demograficzne (zwiększenie się liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym) wskazują, że 
w woj. mazowieckim zwiększy się na szczeblu gmin 
zapotrzebowanie na usługi społeczne skierowane 
w szczególności do osób starszych. Dlatego też 
należy poszerzyć dostępność oraz podnieść jakość 
usług społecznych oraz szerzej wesprzeć działania 
podmiotów działających w obszarze pomocy spo-
łecznej na rzecz samopomocy i samoorganizacji 
osób starszych.

2. Rozkład terytorialny świadczonej pomocy instytu-
cjonalnej i środowiskowej wskazuje, że nie docie-
ra ona do wszystkich mieszkańców gmin i powia-
tów województwa mazowieckiego. Należy mieć 
na uwadze, że ograniczone możliwości poruszania 

21 „Ocena zasobów pomocy społecznej” w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej  demograficznej w 2011 roku dla 
województwa mazowieckiego - s.39

się osób starszych tworzą nowe bariery w równo-
miernym dostępie do służby zdrowia dla osób 
starszych, szczególnie na szczeblu gminy.

3. Zachodzi potrzeba zwiększenia skali i znalezienia 
nowych obszarów współpracy gmin i powiatów 
z organizacjami pozarządowymi w zakresie nie-
sienia pomocy osobom starszym. 

4. Konieczne jest tworzenie warunków dla integracji 
wewnątrz - i międzypokoleniowej osób starszych 
przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury spo-
łecznej; w ramach przygotowywania społeczeń-
stwa do starości ważne jest pogłębianie wiedzy 
na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i spo-
łecznych zachodzących wraz z wiekiem. 

5. Należy zdynamizować rozwój zróżnicowanych 
form aktywności społecznej, m.in. poprzez upo-
wszechnianie wolontariatu, partycypacji w pro-
cesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym 
udział osób starszych w kształtowaniu polityki 
publicznej. 

6. W związku z gotowością osób starszych do pogłę-
biania wiedzy ogólnej należy zwiększyć różnorod-
ność i jakość ofert edukacyjnych skierowanych do 
tych osób. 

7. W związku z niskim poziomem kompetencji 
cyfrowych mieszkańców spoza obszaru m.st. 
Warszawy22, który w znacznym stopniu dotyka 
osoby starsze, należy wypracować programy spe-
cjalne podnoszące ich umiejętność posługiwania 
się nowymi urządzeniami wykorzystującymi tech-
nologie informatyczne.

Usługi społeczne skierowane do osób starszych po-
winny być zróżnicowane i uwzględniać zarówno zaso-
by materialne tych osób, jak również różny stan zdro-
wia oraz ich potrzeby społecznej aktywności.

22 Założenia do Programu Operacyjnego Województwa na lata 
2014 – 2020 (projekt z dnia 15.10.2012 r.) s. 185.

23 Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej pracował 
w składzie: Piotr Nowak-Skyrpan – Kierownik Wydziału ds. 
Badań – Obserwatorium Integracji Społecznej, Ireneusz 
Lemański – Główny Specjalista, Tomasz Błacha – Referent. 
Artykuł opracowano na podstawie „Oceny zasobów pomocy 
społecznej w 2011 roku” na Mazowszu prawne sporządzania 
Oceny

sytuacja społeczna i Demograficzna osóB starszych

Zespół
Obserwatorium Integracji Społecznej23 
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Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informa-
cjami przygotowanymi przez Rzecznika Praw Obywa-
telskich dotyczącymi praw człowieka. Przedstawiamy 
poniżej, za zgodą autorów,  najciekawsze informacje 
zawarte w podręczniku.

1. Podstawowe informacje o prawach człowieka

1.1. Uniwersalny i niezbywalny charakter praw 
człowieka 

Prawa człowieka są podstawowymi prawami, któ-
re przynależą również osobom starszym. Opierają 
się na takich wartościach, jak: godność, równość 
i szacunek dla każdego człowieka. „Zapobiegają dys-
kryminowaniu i traktowaniu obywateli w sposób po-
niżający. Są podstawowymi środkami obrony godno-
ści jednostki ludzkiej. Prawa człowieka nakładają na 
władzę publiczną oraz instytucje świadczące usługi 
obywatelom, takie jak szpitale oraz ośrodki pomo-
cy społecznej, obowiązek traktowania wszystkich 
sprawiedliwie, w poszanowaniu równości, godności, 
szacunku i autonomii. Prawa człowieka zobowiązują 
też władze publiczne do podejmowania określonych 
działań, np. w celu ochrony naszego życia i zdrowia. 
Prawa człowieka są wspólnym dziedzictwem wielu 
społeczeństw”.25

„ONZ skodyfikowała prawa człowieka w dziewię-
ciu podstawowych traktatach obejmujących szeroki 
zakres spraw i grup tematycznych, np. kwestię zaka-
zu tortur, dyskryminację rasową. Traktaty obejmują 
szerszy zakres praw niż Europejska Konwencja Praw 

24 Rzecznik Praw Obywatelskich „Prawa człowieka - poradnik 
dla osób starszych”. Redaktor Naczelny – Stanisław Trociuk. 
Publikacja powstała w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Osób 
Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, patrz s. 1-88.

25 Tamże, s. 8.

Człowieka – w tym prawo do zdrowia i prawo do 
mieszkania.”26

„Europejska Konwencja Praw Człowieka zosta-
ła przyjęta w 1950 roku a następnie była zmieniana 
i uzupełniana szeregiem dodatkowych protokołów. 
Państwa – sygnatariusze Konwencji zobowiązują się 
do zapewnienia każdemu człowiekowi praw i wolno-
ści w niej określonych.”27

1.2. Ochrona praw człowieka w Polsce
„W Polsce podstawowym dokumentem chronią-

cym nasze prawa człowieka jest Konstytucja RP z 1997 
roku. Określa ona nasze prawa i wolności, w tym te 
zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
Konstytucja RP uznaje, że przyrodzona i niezbywalna 
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej 
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz pu-
blicznych. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy 
mają obowiązek do równego traktowania przez wła-
dze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany 
z jakiejkolwiek przyczyny.[…]. Z punktu widzenia po-
ruszanych w tym poradniku zagadnień dotyczących 
opieki i ochrony zdrowia ważne są również regulacje 
ustawowe, z których najważniejsze to:
•	 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej (Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 z zm.), 
•	 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 ze zm.), 

•	 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 400), 

26 Tamże, s. 9.
27 Tamże, s 10-11.

prawa człowieka w życiu osób starszych
na podstawie „Prawa człowieka – poradnik dla osób starszych” 
wydanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich (publikacja powstała 
w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku 
Praw Obywatelskich)24
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•	 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 
1027 ze zm.), 

•	 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 231, 
poz. 1375 ze zm.), 

•	 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 
992 ze zm.). 

Organami chroniącymi prawa człowieka w naszym 
kraju są m.in.:
•	 Rzecznik Praw Obywatelskich,
•	 Rzecznik Praw Pacjenta,
•	 Sądy powszechne,
•	 Sądy administracyjne,
•	 Trybunał Konstytucyjny.”28

2. Prawa człowieka w życiu osób starszych

„Wszystkie prawa człowieka chronione przez 
Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konstytucję 
RP oraz ustawy dotyczą również osób starszych. 
Spośród wielu skoncentrowano się na czterech, ma-
jących szczególnie istotne, praktyczne znaczenie dla 
osób starszych. Są to:
1. Prawo do zabezpieczenia społecznego. Pomoc 

społeczna,
2. Prawo do opieki zdrowotnej,
3. Prawo zakazujące tortur i nieludzkiego lub poni-

żającego traktowania,
4. Prawo do poszanowania życia rodzinnego 

i prywatnego.”29

2.1 Prawo do zabezpieczenia społecznego. Pomoc 
społeczna

„Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie po-
szczególnym osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
same pokonać, wykorzystując jedynie własne upraw-
nienia, zasoby i możliwości. […] Obowiązki swoje ad-
ministracja publiczna wykonuje poprzez powołane do 
tego instytucje: 

28 Tamże, s. 12-14.
29 Tamże, s. 18.

2.1.1 Jednostki samorządu terytorialnego 
(samorządu gminnego, powiatowego, 
wojewódzkiego):

•	 regionalne ośrodki polityki społecznej,
•	 powiatowe centra pomocy rodzinie,
•	 ośrodki pomocy społecznej (gminne, miejskie),
•	 domy pomocy społecznej,
•	 placówki specjalistycznego poradnictwa,  

w tym poradnictwa rodzinnego,
•	 placówki opiekuńczo-wychowawcze,
•	 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
•	 ośrodki wsparcia,
•	 ośrodki interwencji kryzysowej.

2.1.2. Organy administracji rządowej 
w województwie:

•	 Wydziały polityki społecznej w urzędach woje-
wódzkich.

•	 Administracja samorządowa w wielu wypadkach 
zleca wykonywanie zadań z zakresu pomocy spo-
łecznej organizacjom społecznym.

Prowadzą one:
•	 niepubliczne domy pomocy społecznej,
•	 rodzinne domy pomocy społecznej, 
•	 placówki zapewniające całodobową opiekę oso-

bom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym 
i osobom starszym.”30

2.1.3. Formy udzielania pomocy społecznej
„Każda osoba ma indywidualne potrzeby ze wzglę-

du na wiek, chorobę czy niepełnosprawność, dlatego 
też ma prawo do indywidualnego planu wsparcia. 
Pomoc społeczna udzielana jest w formie pieniężnej 
lub innej. Jeżeli ktoś znajdzie się w trudnym poło-
żeniu, może otrzymać pomoc w postaci pieniężnej, 
może to być:
•	 zasiłek stały – przysługuje osobie pełnoletniej 

samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy 
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do 
pracy oraz osobie pełnoletniej pozostającej w ro-
dzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
całkowicie niezdolnej do pracy z powodu stanu 
zdrowia,

30 Tamże, s. 21.

prawa człowieka w życiu osóB starszych



4/2012 Biuletyn informacyjny ObserwatOrium integracji spOłecznej

15

•	 zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności 
ze względu na długotrwałą chorobę, niepełno-
sprawność,

•	 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy – przy-
znawane są w celu zaspokojenia niezbędnej po-
trzeby bytowej, w szczególności na pokrycie czę-
ści lub całości kosztów zakupu żywności, leków 
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przed-
miotów użytku domowego, drobnych remon-
tów i napraw. Przyznanie zasiłków i ich wysokość 
uzależnione są od spełniania określonego kryte-
rium dochodowego. 

[…] Osoba starsza, samotna, chora może skorzystać 
z różnego rodzaju pomocy:
•	 usług opiekuńczych (pomoc w zaspokajaniu co-

dziennych potrzeb życiowych, opieka higienicz-
na),

•	 specjalistycznych usług opiekuńczych (pomoc 
dostosowana do potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności),

•	 pobytu i usługi w domu pomocy społecznej (dla 
osób wymagających całodobowej opieki z po-
wodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
dla których usługi opiekuńcze nie są wystarcza-
jące; nie można ich zapewnić w miejscu zamiesz-
kania),

•	 opieki medycznej w zakładach opiekuńczo-lecz-
niczych lub placówek pielęgnacyjno-opiekuń-
czych (dotyczy osób wymagających wzmożonej 
opieki medycznej). […].

2.1.4. Na co może liczyć osoba starsza podczas 
pobytu w domu pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej powinien zapewnić usłu-
gi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne 
w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 
potrzeb osób w nim przebywających. Dom pomocy 
społecznej powinien także zapewnić każdemu pod-
opiecznemu prawo do wolności, intymności, godno-
ści i poczucie bezpieczeństwa oraz dbać o jego spraw-
ność fizyczną i psychiczną.
Dom pomocy społecznej zapewnia podopiecznemu:
•	 miejsce zamieszkania,
•	 wyżywienie,
•	 odzież i obuwie,

•	 utrzymanie czystości,
•	 pomoc w podstawowych czynnościach życio-

wych,
•	 pielęgnację,
•	 pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
•	 udział w terapii zajęciowej,
•	 podnoszenie sprawności i aktywizację,
•	 zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych,
•	 możliwość rozwoju samorządności,
•	 możliwość nawiązywania, utrzymywania i  rozwi-

jania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
•	 bezpieczne przechowywanie środków pienięż-

nych i przedmiotów wartościowych należących 
do podopiecznych,

•	 podejmowanie działań zmierzających do usamo-
dzielnienia się podopiecznych w czynnościach 
dnia codziennego, w miarę ich możliwości.”31 
[…].

31 Tamże, s. 21-24.

Taniec to nie tylko zabawa, ale doskonała forma 
terapii. Zdjęcie udostępnione do wykorzystania 
w Biuletynie przez Dzienny Dom Pomocy - Centrum 
Alzheimera.



16

2.1.5. „Jak uzyskać miejsce pobytu w domu 
pomocy społecznej?

W sytuacji osamotnienia, choroby, braku rodziny 
i pomocy ze strony innych można ubiegać się o pobyt 
w domu pomocy społecznej. W tym celu należy zło-
żyć pisemny wniosek o skierowanie do domu pomo-
cy społecznej. Wniosek składa się w ośrodku pomocy 
społecznej właściwym ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub pobytu. 

Wniosek można zgłosić samemu lub może to zrobić 
inna osoba w naszym imieniu. Po złożeniu wniosku 
przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy 
przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy spo-
łecznej właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.
[…].”32

2.1.6. Odpłatność za pobyt w domach pomocy 
społecznej

„Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy 
społecznej określają przepisy ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., nr 
175, poz. 1362 ze zm.) – dokument ten posiadają 
wszystkie ośrodki pomocy społecznej, możemy otrzy-
mać go do wglądu w ośrodku właściwym dla miejsca 
zamieszkania.”33

2.1.7. „Kto ponosi koszty za pobyt w domu 
pomocy społecznej?

•	 mieszkaniec domu,
•	 małżonek, zstępni przed wstępnymi, czyli osoby, 

które zawarły umowę z domem pomocy spo-
łecznej z uwzględnieniem wysokości dochodów 
i możliwości,

•	 gmina, z której osoba została skierowana do 
domu pomocy społecznej. 

W przypadku, gdy mieszkaniec domu ponosi pełną 
odpłatność za pobyt, małżonek, zstępni i wstępni oraz 
gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

2.1.8. Jaka jest wysokość opłat?
Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 

wnoszą:
•	 mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% 

swojego miesięcznego dochodu,
32 Tamże, s. 26-27.
33 Tamże, s. 29.

•	 małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie 
z umową zawartą z kierownikiem ośrodka po-
mocy społecznej,

•	 w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 
jednak kwota dochodu pozostająca po wniesie-
niu opłaty nie może być niższa niż 300% tego 
kryterium,

•	 w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany 
dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryte-
rium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, 
że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu 
opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie,

•	 gmina, z której osoba została skierowana do 
domu pomocy społecznej – w wysokości różni-
cy między średnim kosztem utrzymania w domu 
pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi 
przez osoby zobowiązane do poniesienia kosz-
tów (czyli mieszkaniec domu lub jego bliscy). […].

2.2. Prawo do opieki zdrowotnej
Prawo do ochrony zdrowia jest prawem gwaran-

towanym konstytucyjnie. Konstytucja nakłada na 
władze publiczne szczególny obowiązek zapewnienia 
opieki zdrowotnej m.in. osobom niepełnosprawnym 
oraz osobom w podeszłym wieku. W szczególności 
władze publiczne nie mogą odmówić kuracji medycz-
nych tylko z powodu wieku – byłaby to dyskryminacja.

Należy jednak podkreślić, iż nie mamy prawa do 
otrzymania każdego z oczekiwanych świadczeń zdro-
wotnych. Niektóre rodzaje terapii wymagają znacz-
nych środków finansowych, a ponadto mogą mieć 
nie zawsze pozytywne skutki. Tak więc na ogół zależy 
od władz publicznych, takich jak Narodowy Fundusz 
Zdrowia (NFZ), czy zakwalifikować danego pacjenta 
do określonego trybu leczenia lub usługi medycznej 
w sytuacji, gdy Fundusz nie jest prawnie zobowiązany 
do ich dostarczenia.

Konstytucja wprowadza zasadę równego dostę-
pu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych i to niezależnie od sytuacji ma-
terialnej. W zakresie świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej mamy w szczególności prawo dostępu 
do opieki ambulatoryjnej, w tym opieki w domu, jak 

prawa człowieka w życiu osóB starszych
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również do badań diagnostycznych, do leczenia szpi-
talnego, do rehabilitacji. […].

2.3. Prawo do bycia godnie traktowanym (prawo 
zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania)

2.3.1. Podstawą tego prawa jest ludzka godność
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Konstytucja 

RP stanowią, że nikt nie może być poddany torturom 
lub nieludzkiemu bądź poniżającemu traktowaniu. 
Zakaz ten dotyczy wszystkich ludzi. Oznacza to, że 
w żadnej sytuacji żaden człowiek nie może być po-
traktowany w sposób upokarzający, naruszający jego 
godność. Prawo do godnego traktowania jest prawem 
absolutnym, zatem nie może być w żadnej sytuacji 
i w żadnej okoliczności naruszone lub ograniczone. 
Niestety, zdarzają się sytuacje, w których ludzie starsi 
doświadczają nieludzkiego lub poniżającego trakto-
wania. Zdarza się to zarówno w domach rodzinnych, 
jak i instytucjach, których misją jest niesienie pomo-
cy, takich jak domy pomocy społecznej czy szpitale. 
Ocena, czy sposób obchodzenia się z drugą osobą 
jest nieludzki czy poniżający, zawsze zależy od kon-
kretnych okoliczności danego przypadku i uwzględnia 
takie czynniki, jak wiek osoby, jej stan zdrowia i czas, 
w którym taka sytuacja miała miejsce. Przy czym poni-
żające traktowanie nie musi być celowe – istotny jest 

wpływ, jaki wywarło ono na osobę, która została mu 
poddana.
Jeśli, na przykład pracownicy domu opieki nieumyśl-
nie pozostawią swoich podopiecznych w brudnej po-
ścieli przez dłuższy okres z powodu braków w perso-
nelu, to może się to kwalifikować jako nieludzkie lub 
poniżające traktowanie”.34

2.3.2. Stosowanie przymusu bezpośredniego
„Stosowanie przymusu bezpośredniego jest zabro-

nione, wyjątek stanowią domy pomocy społecznej, 
w których przebywają osoby przewlekle psychicznie 
chore. Zasady stosowania przymusu w takim przypad-
ku określają przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011, Nr 
231, poz. 1375 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia 
ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 28 czerwca 
2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumento-
wania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz 
dokonywania oceny zasadności jego zastosowania 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 740) – Ministerstwo Zdrowia lub 
gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej wła-
ściwy dla miejsca zamieszkania może udostępnić każ-
dej zainteresowanej osobie te przepisy.
Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psy-
chicznymi można stosować tylko wtedy, gdy przewi-
dują to przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego, albo gdy:
•	 dopuszczają się zamachu przeciwko: 

•	 życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby, 
•	 bezpieczeństwu powszechnemu,

•	 w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają 
przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu,

•	 poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funk-
cjonowanie jednostki organizacyjnej pomocy 
społecznej.

Przed zastosowaniem przymusu bezpośrednie-
go uprzedza się o tym osobę, wobec której środek 
ten ma być podjęty. Przy wyborze środka przymusu 
należy wybierać środek możliwie dla tej osoby naj-
mniej uciążliwy, a przy stosowaniu przymusu należy 
zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej 

34 Tamże, s. 28-36.

Integracja to nie tylko hasło ale też konkretna for-
ma i sposób wspólnego spędzania wolnego czasu. 
Zdjęcie udostępnione do wykorzystania w Biuletynie 
przez Dzienny Dom Pomocy - Centrum Alzheimera.
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osoby. Zasadność zastosowania przymusu bezpośred-
niego ocenia w terminie 3 dni:
•	 kierownik instytucji leczniczej, w której sytuacja 

taka miała miejsce, jeżeli jest lekarzem. Jeśli 
kierownik instytucji nie jest lekarzem, zasadność 
zastosowania przymusu bezpośredniego ocenia 
lekarz przez niego upoważniony,

•	 upoważniony przez marszałka województwa le-
karz specjalista w dziedzinie psychiatrii w przy-
padku zastosowania przymusu bezpośredniego 
w jednostce pomocy społecznej lub przez kieru-
jącego akcją prowadzenia medycznych czynno-
ści ratunkowych.

Środki przymusu bezpośredniego wobec osoby z za-
burzeniami psychicznymi, to:
•	 Przytrzymanie – jest doraźnym, krótkotrwałym 

unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycz-
nej,

•	 Przymusowe zastosowanie leków – jest doraź-
nym lub przewidzianym w planie postępowania 
leczniczego wprowadzeniem leków do organi-
zmu osoby – bez jej zgody,

•	 Unieruchomienie – jest dłużej trwającym obez-
władnieniem osoby z użyciem pasów, uchwy-
tów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa, 

•	 Izolacja – polega na umieszczeniu osoby, poje-
dynczo, w zamkniętym pomieszczeniu.”35

2.4. Prawo do poszanowania życia rodzinnego 
i prywatnego

Prawo do poszanowania życia rodzinnego 
„Życie rodzinne jest zdefiniowane szeroko, obejmuje 

bliskie i osobiste więzy o charakterze rodzinnym i nie 
obejmuje tylko więzów krwi. Prawo do poszanowania 
życia rodzinnego zawiera w sobie możliwość wspólne-
go zamieszkiwania z rodziną, a jeśli to niemożliwe, do 
utrzymywania z nią regularnych kontaktów.

Prawo do poszanowania życia rodzinnego będzie 
istotne w przypadku, gdy dana osoba jest oddzielona 
od swojego partnera i innych członków rodziny lub 
gdy przebywa w domu opieki odległym od swojej ro-
dziny, co znacznie utrudnia odwiedziny. Na przykład, 

35 Tamże, s. 36-43.

jeśli w czasie, gdy osoba mieszka u siebie w domu 
i wymaga opieki, a władza lokalna oświadcza, że nie 
posiada niezbędnych środków, by umożliwić jej dalszy 
pobyt w domu, to może stanowić to ingerencję w ży-
cie rodzinne tej osoby. Jeśli władza publiczna oddziela 
daną osobę od jej partnera lub nakłada inne ograni-
czenia na jej życie rodzinne, musi być w stanie uspra-
wiedliwić swoją decyzję i będzie musiała rozpatrzyć, 
czy podjęte przez nią działania są prawowite, niezbęd-
ne i proporcjonalne”. 36[…].

Prawo do poszanowania życia prywatnego
„Warto uświadomić sobie, że życie prywatne rów-

nież podlega ochronie.
Życie prywatne znaczy więcej niż tylko „prywatność” 

i obejmuje takie kwestie, jak:
•	 zdolność do życia osobistego według własnego 

wyboru,
•	 zdolność do budowania relacji z innymi według 

własnej woli,
•	 fizyczne i psychiczne dobre samopoczucie,
•	 posiadanie dostępu do opieki medycznej.
Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych 

dóbr osobistych i jest jednym z praw gwarantowanych 
konstytucyjnie. Każdy ma prawo do ochrony prawnej 
życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imie-
nia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 
Ochrona prawa do prywatności może mieć charakter 
cywilnoprawny, administracyjny, ale również prawno-
-karny. W przypadku naruszenia czyjejś prywatności, 
można dochodzić swoich praw przed sądem cywil-
nym.” 37

„Niekiedy działania naruszające sferę prywatności 
mogą zostać uznane za czyn karalny. Takim działaniem 
jest na przykład naruszenie tajemnicy korespondencji, 
naruszenie miru domowego czy uporczywe nękanie, 
które w sposób uzasadniony wzbudza u osoby po-
krzywdzonej poczucie zagrożenia.

Na gruncie administracyjnym ochrona prywat-
ności odnosić się może w szczególności do ochrony 
naszych danych osobowych. […] Prawo do ochrony 
prywatności obejmuje bowiem także sferę swobody 
decydowania o własnym życiu i nieingerowania w nie, 
36 Tamże, s. 44
37 Tamże, s. 49-50.

prawa człowieka w życiu osóB starszych
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bez wyraźniej podstawy prawnej, przez osoby trzecie. 
Naruszeniem prawa do prywatności może być zatem 
ujawnienie przez lekarza informacji o naszym stanie 
zdrowia, jeżeli na takie działanie nie wyrazimy zgody.

„Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy 
przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym 
udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji 
z nim związanych, a uzyskanych w związku z wyko-
nywaniem zawodu medycznego”. Jeżeli czyjeś dobro 
osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może 
on przede wszystkim żądać zaniechania tego działania 
(wyjątek dotyczy sytuacji, gdy cudze działanie nie jest 
działaniem bezprawnym, a więc gdy znajduje oparcie 
w przepisach prawa)[…].”38

Wskazówki praktyczne dla osób starszych
„Gdy uważamy, że nasze prawa zostały naruszone, 

warto abyśmy zaczęli działania od rozmowy z kimś, do 
kogo mamy zaufanie; z osobą nam bliską, przyjacie-
lem, krewnym, czy którąś z organizacji wymienionej 
w ostatnim rozdziale tego przewodnika. Rozmowa 
z drugą osobą może się wydawać oczywistym posu-
nięciem. Jednakże osoby traktowane w sposób poni-
żający lub dyskryminowane często czują się tak osa-
motnione i zgnębione, że nie są zdolne do mówienia 
o swojej sytuacji. Wiele osób obawia się lub wstydzi 
mówienia o swoich problemach lub też uważa, że i tak 
nic to nie zmieni. Jeśli nie chcemy rozmawiać z nikim 
ze swojego otoczenia, możemy zwrócić się o do jednej 

38 Tamże, s. 50-51.

z telefonicznych linii pomocy. Wielu osobom łatwiej 
jest rozmawiać przez telefon niż bezpośrednio. Przed 
taką rozmową zbierzmy i usystematyzujmy wszystkie 
informacje, aby łatwiej je było przekazać naszemu 
rozmówcy.

Przed podjęciem jakiegokolwiek działania warto też 
przeprowadzić rozmowę z doświadczonym doradcą. 
To powinno ułatwić nam lepsze zrozumienie, jakie-
go rodzaju zagadnienia mogą być wzięte pod uwagę 
i do jakiej instytucji powinniśmy się zwrócić z naszym 
problemem. Pamiętajmy, że w każdej sytuacji może-
my zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej. We 
wszystkich ośrodkach pomocy społecznej możemy 
nieodpłatnie uzyskać poradę prawnika lub zwrócić się 
do organizacji społecznych udzielających bezpłatnych 
porad prawnych albo działających przy uczelniach 
uniwersyteckich poradni prawnych. Ośrodki pomo-
cy społecznej, miejskie i powiatowe centra pomocy 
rodzinie oraz rzecznicy konsumentów mogą pomóc 
w przygotowaniu powództwa. Można też skorzystać 
z porady adwokata lub radcy prawnego.”39

Zespół
Obserwatorium Integracji Społecznej40

 

39 Tamże, s. 66-68.
40 Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej pracował 

w składzie: Piotr Nowak-Skyrpan – Kierownik Wydziału ds. 
Badań – Obserwatorium Integracji Społecznej, Ireneusz 
Lemański – Główny Specjalista, Artykuł opracowano na pod-
stawie „Prawa człowieka – poradnik dla osób starszych”.

„Jeżeli dzieciństwo i młodość są czasem, w którym 
człowiek stopniowo uczy się człowieczeństwa i roz-
poznaje swoje możliwości, to starość jest szczególną 
wartością, ponieważ łagodząc namiętności pomnaża 
mądrość i służy dojrzalszymi radami. Jest to czas szcze-
gólnie nacechowany mądrością”.

 Jan Paweł II

Jedną z cech współczesnego społeczeństwa polskie-
go są zmiany demograficzne polegające na starzeniu 
się ludności, które można zdefiniować jako proces 
zwiększania się udziału ludności w starszym wieku 
w ogólnej liczbie ludności. Z uwagi na nieuchronność 
zmian, a także ich konsekwencje „sytuacja życiowa 
oraz problemy ludzi starych stały się przedmiotem 

Działania pomocy społecznej wobec seniorów
 na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrołęce
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badań i rozważań teoretycznych wielu pedagogów, 
psychologów, socjologów, polityków, ekonomistów, 
demografów”.41

Mimo iż osoby starsze nie zostały wprost wymienio-
ne w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej42 jako oddzielna grupa, której udzielana 
jest pomoc, to pomoc społeczna, jako instytucja po-
lityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwie-
nie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możli-
wości43 nie pozostaje obojętna wobec kwestii osób 
starszych. W myśl ustawodawcy: „Pomoc społeczna 
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im 
życie w warunkach odpowiadających godności czło-
wieka” oraz dalej: „Zadaniem pomocy społecznej jest 
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 
podejmowanie działań zmierzających do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem”.44 Jako że pomoc społeczną organi-
zują organy administracji rządowej i samorządowej, 
szczególną aktywność na rzecz osób starszych wyka-
zują ośrodki pomocy społecznej. Na terenie Ostrołęki 
- miasta na prawach powiatu w województwie ma-
zowieckim, liczącego 53 067 mieszkańców ogółem 
(dane na koniec marca 2012 r.), gdzie aktualnie miesz-
ka 5501 ludzi powyżej 65 roku życia45, w tym 3327 ko-
biet – organizowaniem i świadczeniem pomocy w tym 
zakresie zajmuje się m.in. Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Ostrołęce. Na terenie miasta rokrocznie 
około 2000 rodzin i 5000 osób funkcjonujących w tych 
rodzinach objętych jest wsparciem systemu pomocy 
społecznej. 

Nadrzędnym celem podejmowanej aktywności 
na rzecz osób starszych jest utrzymanie seniorów 
w środowisku zamieszkania, w możliwie jak najlepszej 

41 Wybrane problemy osób starszych,  red. Agnieszki Nowickiej, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 12.

42 Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362.
43 Zob. Art. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo-

łecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).
44 Art. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy…, art. cyt.
45 Na potrzeby niniejszej pracy niezbędne było wprowadzenie 

terminu tzw. „progu starości”. Wykorzystano wskaźnik opra-
cowany przez ONZ, które za próg starości uznaje 65 rok życia.

kondycji psychofizycznej oraz w warunkach odpo-
wiadających godności człowieka. Dążąc do poprawy 
jakości życia seniorów, działania MOPR koncentru-
ją się na zadaniu wynikającym z art. 50 wspomina-
nej ustawy46, tj. na świadczeniu usług opiekuńczych, 
które realizuje Sekcja Usług Opiekuńczych tutejsze-
go Ośrodka. Usługi opiekuńcze posiadają charakter 
środowiskowy, są dostosowane do indywidualnych 
potrzeb osób starszych, obejmują pomoc w zaspoko-
jeniu codziennych potrzeb życiowych, w czynnościach 
z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, zaspokaja-
niu potrzeby utrzymywania kontaktów społecznych. 
Obecnie do realizacji usług opiekuńczych zatrudnio-
nych jest 15 opiekunek, które podejmują się również 
wykonywania prostych ćwiczeń usprawniających, 
polegających na podtrzymaniu aktywności ruchowej 
czy też doradzania w zakresie planowania czasu wol-
nego itp. Opiekunki zatrudnione do realizacji tej for-
my pomocy przygotowują posiłki w domach klientów 
lub dostarczają je z „Taniego Baru” funkcjonującego 
w strukturze organizacyjnej MOPR.

„Tani Bar” powstał we wrześniu 1994 r. i realizuje 
zadania gminy związane z zapewnieniem gorącego 
posiłku osobom i rodzinom, które ze względu na wiek, 
stan zdrowia, nie są w stanie samodzielnie zaspokoić 
potrzeb w tym zakresie. Tradycją „Taniego Baru”, która 
doskonale wpisuje się ideę integracji społecznej jest 
organizowanie wieczerzy wigilijnej dla beneficjentów 
pomocy społecznej, w szczególności dla osób w star-
szym wieku, samotnych, bezdomnych. 

Popularną kategorią pomocy społecznej adresowa-
ną do seniorów jest pomoc pieniężna. Jeżeli senior 
kwalifikuje się do pomocy ze względu na trudną sytu-
ację życiową oraz występujące przesłanki do udziele-
nia pomocy wynikające z art. 7 Ustawy o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004 roku - m.in.: ubóstwo, 
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba47 
- to MOPR z racji realizowanych zadań wspiera go 
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbęd-
nych potrzeb i umożliwienia życia w warunkach od-
powiadających godności człowieka. Pomoc finansowa 
osobom w trzecim wieku jest przyznana w formie za-
siłków stałych, zasiłków okresowych oraz w niektórych 
46 Art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy…, art. cyt.
47 Art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy…, art. cyt.
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przypadkach w postaci zasiłków celowych czy specjal-
nych celowych m.in. z przeznaczeniem na zakup żyw-
ności, lekarstw, opału, odzieży.

W sytuacji, gdy wyczerpują się możliwości niesienia 
pomocy w miejscu zamieszkania, zgodnie z art. 54 
ww. ustawy „osobie wymagającej całodobowej opieki 
z powodu wieku, nie mogącej samodzielnie funkcjo-
nować w codziennym życiu, której nie można zapew-
nić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych 
przysługuje również prawo do umieszczenia w domu 
pomocy społecznej”48. Na terenie Ostrołęki funkcjonu-
ją dwa domy pomocy społecznej. Placówki te zapew-
niają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne 
potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne 
i religijne mieszkańców na poziomie obowiązującego 
standardu. Mieszkańcy domu mają możliwość uczest-
niczenia w zajęciach terapeutycznych prowadzonych 
w pracowniach terapii zajęciowej, takich jak: wikli-
niarska, rzeźby, stolarstwa artystycznego, plastyczna, 
gastronomiczna, krawiecka, muzyczna, informatycz-
na, rękodzieła, sztuki użytkowej, zdobnictwa i deko-
ratorstwa, ceramiczna, a także w sekcji wędkarskiej, 
zajęciach rehabilitacyjnych oraz terapii ogrodniczej. 
Domownicy mogą korzystać z biblioteki, czytelni oraz 
z wielu innych propozycji kulturalno-oświatowych. 

Mówiąc o zadaniach pomocy społecznej wobec se-
niorów, nie sposób nie poświęcić uwagi pracy socjal-
nej, która spośród instrumentów instytucji pomocy 
społecznej posiada fundamentalne znaczenie, jest 
podstawową metodą interwencji, sprzyjającą osią-
gnięciu celów stawianych przed instytucją pomocy 
społecznej. Jak wynika z ustawowej definicji celem 
pracy socjalnej jest pomoc osobom i rodzinom we 
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjo-
nowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpo-
wiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi.49 Istotnym w tej tematyce 
jest art. 45 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004 roku, w którym ustawodawca reguluje 
kwestie związane z pracę socjalną i jej celami, tj.: „pra-
ca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjo-
nowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. 

48 Art. 54 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy…, art. cyt.
49 Zob. Art. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy…, art. cyt.

Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników 
MOPR:
•	 z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub 

wzmocnienia ich aktywnościi samodzielności 
życiowej;

•	 ze społecznością lokalną w celu zapewnienia 
współpracy i koordynacji działań instytucji i orga-
nizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb człon-
ków społeczności”.50

Kluczową dla praktyki pracy socjalnej definicją jest 
ta określona w ww. ustawie.W polskim ustawodaw-
stwie praca socjalna definiowana jest następująco: 
„działalność zawodowa mającą na celu pomoc oso-
bom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie po-
przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”.51 
Praca socjalna polega zatem na profesjonalnej pomo-
cy w celu wzmocnienia tudzież odzyskania sił i zdol-
ności do optymalnego funkcjonowania społecznego 
oraz stwarzaniu sprzyjających temu celowi warunków 
społecznych. Znaczenie pracy socjalnej podkreśla art. 
36 i art. 119 ww. ustawy, w których na pierwszych 
miejscach wśród świadczeń niepieniężnych z pomo-
cy społecznej i zadań pracownika socjalnego została 
wymieniona praca socjalna. W tym kontekście praca 
socjalna w Polsce jawi się, z jednej strony, jako dzia-
łalność zawodowa wykonywana przez wykwalifiko-
wanych pracowników socjalnych,z drugiej natomiast, 
jako świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej.

Przyjrzyjmy się zatem pracy socjalnej świadczonej 
na rzecz seniorów, którą podejmowali pracownicy so-
cjalni głównie w tych obszarach funkcjonowania, gdzie 
osoby starsze napotykały trudności, których nie były 
w stanie samodzielnie pokonać i wymagały wsparcia. 
Pracownicy socjalni udzielając fachowej, komplekso-
wej pomocy najczęściej wykorzystywali metodę pro-
wadzenie indywidualnego przypadku – case work.

Działania z zakresu pracy socjalnej koncentrowały 
się głównie w obszarze: 
•	 poradnictwa dotyczącego m.in: możliwości uzy-

skania dodatku mieszkaniowego, ustalenia lub 
zmiany stopnia niepełnosprawności, możliwości 

50 Art. 45 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy…, art. cyt.
51 Art. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy…, art. cyt.
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ubiegania się o pomoc z innych instytucji, orga-
nizacji pozarządowych;

•	 kierowania do organizacji społecznych, pozarzą-
dowych, organizacji kościelnych w celu otrzyma-
nia pomocy rzeczowej;

•	 udzielania pomocy w: zakupieniu artykułów 
żywnościowych, odzieży, obuwia, leków, opału, 
środków higieny osobistej itp., uiszczaniu opłat 
mieszkaniowych, umieszczaniu w domu pomo-
cy społecznej, szpitalu, ośrodkach wsparcia, na-
wiązaniu kontaktów społecznych, przełamaniu 
izolacji społecznej, rozwiązywaniu konfliktów 
rodzinnych, nawiązywaniu kontaktu z rodziną, 
uzyskaniu sprzętu ortopedycznego, artykułów 
medycznych, przystosowaniu mieszkania do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, umożliwieniu 
skierowania do sanatorium, na turnus rehabi-
litacyjny, umawianiu wizyty lekarza, zabiegów 
medycznych, wsparcia prawnego, pedagogicz-
nego, psychologicznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, wy-
chodząc naprzeciw wymaganiom nowoczesnej po-
mocy społecznej, obok działań o charakterze opiekuń-
czym, koncentruje się na programach aktywizujących 
osoby starsze. Jednym z nich jest wolontariat w pomo-
cy społecznej. Co prawda wolontariat nie stanowi roz-
wiązania wszystkich problemów seniorów, niemniej 
umożliwia wdrażanie rozwiązań tworzących mecha-
nizmy mobilizująco-aktywizujące osoby starsze oraz 
sprzyja integracji społeczności lokalnej. W programie 
wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Ostrołęce pn. Pomóż innym zostając wolontariu-
szem za jeden z głównych celów uznano pracę na 
rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, 
chorych, tj. spędzanie razem wolnego czasu, pomoc 
w drobnych pracach domowych, ułatwienie kontak-
tu ze środowiskiem, przeciwdziałanie osamotnieniu. 
Młodzi wolontariusze wspierają seniorów, pomagając 
w organizacji życia codziennego, wspólnym spędza-
niu wolnego czasu. W tym ujęciu wolontariat jawi się 
jako skuteczne narzędzie uzupełniania pracy socjal-
nej. W naszej pracy spotykamy się także z sytuacją, 
gdy senior występuje w roli dawcy świadczeń wolon-
tarystycznych. Nasze doświadczenia wskazują, iż taka 
rola seniora wpływa na rozwój twórczego myślenia, 

realizację pasji, zainteresowań, nawiązywanie nowych 
znajomości, co stanowi podstawę do przełamywania 
izolacji społecznej, satysfakcję z dawania dobrego przy-
kładu, przedłużanie aktywności społeczno-zawodowej 
seniorów. Nie sposób zatem nie dostrzec wzajemnych 
korzyści biorców i dawców wolontariatu. Pamiętajmy, 
iż seniorzy są grupą, która dzięki mądrości życiowej, 
bogatemu rezerwuarowi kompetencji: zawodowych, 
społecznych, może z dużym powodzeniem nieść 
kompleksową, różnorodną pomoc. 

Bogatą ofertą dla seniorów dysponują kluby se-
niora, które stają się ośrodkiem życia kulturowego, 
oświatowego, towarzyskiego i rekreacyjnego osób 
w trzecim wieku. Głównym celem ich działalności jest 
tworzenie warunków do przyjemnego spędzenia cza-
su, do zapewnienia kontaktu z innymi ludźmi, wypo-
czynku, udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych. 
Zadaniem klubów seniora jest także walka z osamot-
nieniem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Na terenie Ostrołęki działa sześć organizacji tego 
typu, które zrzeszają około dwustu osób. 

Podążając za Izą Muchnicką-Djakonow możemy 
wymienić cztery funkcje ostrołęckich klubów seniora: 
„kompensacyjna (uzupełnia kontakty społeczne), psy-
choterapeutyczna (przeciwdziała stresowi związane-
mu ze starzeniem się), integracyjna (integruje z grupą 
i szerszą społecznością), adaptacyjna (przystosowuje 
do zmian w warunkach życia)”52. Kluby bardzo chętnie 
wspierają artystycznie MOPR w organizacji różnego 
rodzaju imprez integracyjnych, zabaw karnawało-
wych itp. W marcu każdego roku kluby seniora wraz 
z domami pomocy społecznej organizują przegląd 
klubów seniora. Na sali widowiskowej Ostrołęckiego 
Centrum Kultury rokrocznie spotyka się wielu człon-
ków klubów, sympatyków i przyjaciół. Ośrodek oferuje 
także możliwość integracji seniorów ze środowiskiem 
lokalnym. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotka-
nia integracyjne organizowane przez Klub Integracji 
Społecznej „Progres” prowadzony przez MOPR. Przez 
dwa lata swojej działalności KIS zainicjował m.in.: bale 
karnawałowe, pikniki rodzinne, rodzinne lepienie 

52 Cyt za: A. Leszczyńska- Rejchert, Człowiek starszy i jego 
wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2010, 
s. 170.

Działania pomocy społecznej woBec seniorów
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pierogów oraz wspólne kolędowanie czy też obchody 
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wy-
chodząc naprzeciw współczesnym problemom senio-
rów dąży do zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób 
starszych oraz umożliwienia im życia w warunkach od-
powiadających godności człowieka. W swojej ofercie 
dysponuje pomocą w formie usług opiekuńczych, cie-
płego posiłku, świadczeń pieniężnych, pracy socjalnej, 

wolontariatu, działań z zakresu animacji i integracji 
społecznej. W planach MOPR jest stworzenie ośrodka 
wsparcia dla seniorów. 

Małgorzata Marzec 
pracownik socjalny Klubu Integracji Społecznej 

„Progres” działającego w strukturze organizacyjnej 
MOPR w Ostrołęce 

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa jest 
problemem, który dotyka nie tylko kraje europejskie 
i wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na 
medyczne i wyspecjalizowane usługi pomocy społecz-
nej. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną 
otępienia u osób powyżej 65. roku życia. Ocenia się, 
że w Polsce choruje na nią ok. 250 tys. osób. Jednym 

z najważniejszych wyzwań społecznych staje się za-
pewnienie chorym specjalistycznej opieki, a ich ro-
dzinom wsparcia w placówkach, które świadczą kom-
pleksowe usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz 
opiekuńcze. Przykładem tego rodzaju nowoczesnej 
instytucji jest Centrum Alzheimera w Warszawie. 

Wystąpienie klubu seniora pn. „Modry len” podczas miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Walki  
z Ubóstwem. Zdjęcie udostępnił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrołęce.

centrum alzheimera - pomoc, opieka i wsparcie 
osób chorych i ich rodzin
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Choroba Alzheimera jest postępującą chorobą pier-
wotnie zwyrodnieniową mózgu,w wyniku której po-
przez odkładanie patologicznych substancji w mózgu, 
dochodzi do zaniku komórek nerwowych i występują-
cych między nimi połączeń. Choroba przejawia się de-
ficytem funkcji poznawczych, spośród których upośle-
dzenie pamięci jest objawem kluczowym. Pozostałe 
deficyty poznawcze to między innymi: zaburzenia 
językowe, trudności w wykonywaniu czynności życio-
wych, np. ubieraniu się, nieumiejętność rozpoznawa-
nia przedmiotów oraz osłabienie krytycyzmu. Zdarza 
się, że pierwszymi widocznymi objawami rozwijają-
cej się choroby są zaburzenia emocjonalne, takie jak: 
smutek, podejrzliwość, drażliwość czy wulgaryzm. 
Choroba Alzheimera ma charakter przewlekły i po-
stępujący. Oznacza to, że pojawiające się zaburzenia 
funkcji poznawczych wraz z trwaniem choroby ule-
gają stopniowemu nasileniu.53

W trakcie diagnostyki zlecane są badania labora-
toryjne, tomografia komputerowa lub rezonans ma-
gnetyczny mózgu, czynnościowe badania obrazowe 
mózgu. W początkowej fazie choroby pomocne jest 
badanie neuropsychologiczne, wykonywane przez 
wyspecjalizowanego psychologa, które pozwala na 
wczesne wykrycie zmian zachodzących w funkcjono-
waniu poznawczym i emocjonalnym chorego54.

*
Rozwój chorób otępiennych, w tym choroby 

Alzheimera, jest ściśle związany z wiekiem i z proce-
sem starzenia się społeczeństwa. Liczba mieszkańców 
Warszawy w wieku powyżej 65 roku życia systema-
tycznie rośnie. Dla porównania w 2010 r. współczynnik 
starości55 dla Warszawy wynosił 14,5%, podczas gdy 
jeszcze w 2000 r.-13,9%. Prognozy Głównego Urzędu 
Statystycznego przewidują, że w 2035 r. współczynnik 
starości dla m. st. Warszawy wyniesie 21%56.

Mając na uwadze problemy osób cierpiących na 
zespoły otępienne, 1 czerwca 2011 r., na podstawie 

53 A.Borzym, Podstawowe informacje nt. choroby Alzheimera, 
w: Dzienny Dom Pomocy Centrum Alzheimera – Informator, 
Warszawa 2012 r., s. 4-6.

54 Ibidem.
55 Współczynnik starości - relacja liczby ludności w starszym 

wieku (60 lub 65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności.
56 Prognoza ludności wg płci i grup wiekowych, GUS 

http://www.stat.gov.pl

uchwały VIII/145/2011 Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 27 stycznia 2011 r., utworzono 
Centrum Alzheimera, jedyną tego typu publiczną 
specjalistyczną placówkę terapeutyczno-rehabilita-
cyjno-opiekuńczą, przeznaczoną dla mieszkańców 
Warszawy. 

Centrum jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, 
realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, okre-
ślone w przepisach jako zadania własne gmin i zada-
nia własne powiatu. Podstawowym aktem prawnym, 
określającym zadania tej jednostki oraz sposób ich wy-
konania, jest Statut Centrum Alzheimera, będący za-
łącznikiem do ww. uchwały Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy. Celem działania Centrum jest zapewnienie 
opieki i wsparcia osobom przewlekle, somatycznie 
chorym i niepełnosprawnym, przede wszystkim oso-
bom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły 
otępienne oraz ich rodzinom i opiekunom57.

Główne obszary aktywności Centrum Alzheimera 
obejmują:

Pomoc stacjonarną - świadczoną w Domu Pomocy 
Społecznej (DPS), którego zadaniem jest zapewnienie 
całodobowej opieki osobom przewlekle, somatycznie 
chorym, które nie mogą samodzielnie funkcjonować 
w codziennym życiu. Obecnie w DPS mieszka 90 osób 
(46 kobiet i 44 mężczyzn). Najmłodszy mieszkaniec 
na 38 lat, najstarsza mieszkanka ma 92 lata. Pokoje 
mieszkańców są jednoosobowe i dwuosobowe, wy-
posażone we wszystkie media oraz w łazienkę przy-
stosowaną dla osób niepełnosprawnych. Pokoje są 
rozmieszczone w trzech modułach mieszkalnych, 
z których każdy posiada własną jadalnię, gabinet za-
biegowy, dyżurkę pielęgniarek, pokój kąpielowy, po-
kój dzienny, salę telewizyjną i patio.

Wsparcie dzienne - świadczone w Dziennym Domu 
Pomocy (DDP, czynnym od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 800 do 1600), polega na aktywizowaniu 
osób chorych oraz podtrzymywaniu ich umiejętności 
niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb, 
prowadzeniu treningu umiejętności samoobsługi, 
a także wspieraniu w codziennych czynnościach ży-
ciowych58.Działalność DDP jest także formą wsparcia 

57 Statut Centrum Alzheimera, Rozdział 2,§ 6,.pkt 1.
58 Regulamin pobytu w dziennym Domu Pomocy Centrum 

Alzheimera w Warszawie, Rozdział I,§5, pkt.1.

centrum alzheimera - pomoc, opieka i wsparcie osóB chorych i ich roDzin
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rodzin i opiekunów, umożliwiając im godzenie opieki 
z aktywnością zawodową lub innymi potrzebami ży-
ciowymi. Obecnie w DDP z pobytu korzysta 40 osób, 
najmłodszy pensjonariusz ma 62 lata, najstarsza pen-
sjonariuszka - 95 lat. 

W Centrum Alzheimera prowadzone są zajęcia tera-
peutyczne, których celem jest przedłużenie sprawno-
ści psychofizycznej chorych, przywrócenie i podtrzy-
mywanie umiejętności współżycia z innymi ludźmi, 
nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Zajęcia 
obejmują następujące techniki:
•	 terapia reminiscencyjna: wykorzystywana jest 

pamięć dawna oraz różnorodne skojarzenia 
w celu pobudzenia pamięci i zaangażowania 
osób starszych w rozmowę o ich życiu. Polega 
na odwoływaniu się do przeżyć i doświadczeń 
z przeszłości chorego przy użyciu różnego rodza-
ju bodźców, takich jak: stare fotografie, dawne 
przedmioty codziennego użytku, filmy, piosenki;

•	 trening umiejętności poznawczych: polega na 
systematycznym wykonywaniu ćwiczeń do-
stosowanych do indywidualnych umiejętności 
chorych, w celu poprawienia funkcjonowania 
pamięci, myślenia, koncentracji i funkcji języka;

•	 trening kulinarny: polega na wspólnym przy-
gotowywaniu prostych potraw. W trakcie zajęć 
przypominane są umiejętności zachowania bez-
pieczeństwa w kuchni, posługiwania się produk-
tami spożywczymi, naczyniami, sprzętem AGD, 
nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku. Za-
jęcia wpływają na podniesienie poziomu zarad-
ności życiowej;

•	 terapia poprzez sztukę: pozwala pracować 
z emocjami osób chorych, które często nie po-

trafią lub nie mogą uzewnętrzniać swoich prze-
żyć wewnętrznych. W terapii tej nie liczy się 
efekt końcowy, najważniejszym czynnikiem jest 
sam proces twórczy, który służy wyrażeniu emo-
cji i relaksowi oraz integracji w grupie;

•	 terapia tańcem i ruchem: metoda terapeutycz-
na łącząca ruch, taniec i werbalną pracę psycho-
logiczną w procesie terapii. Metoda ta opiera się 
na naturalnej skłonności człowieka do aktyw-
ności ruchowej i poruszania się w rytm muzyki. 
W atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia 
pozwala na odbudowę pozytywnego obrazu 
własnego ciała i poprawę relacji z otoczeniem. 
Celem pracy psychologicznej tą metodą jest zin-
tegrowanie osoby w wymiarze cielesno-emocjo-
nalno-intelektualno-społecznym;

•	 trening umiejętności codziennych: nauka orien-
tacji w otaczającej rzeczywistości, utrzymywania 
higieny osobistej oraz doskonalenie czynności 
samoobsługowych. Zajęcia obejmują również 
elementy treningu pamięciowego, m.in. orien-
tacji w czasie i przestrzeni, podstawowych in-
formacji dotyczących danej osoby i najbliższych 
członków rodziny;

•	 biblioterapia: wykorzystuje literaturę, np. teksty 
terapeutyczne, opowiadania z morałem, baśnie, 
wiersze, mity. Zajęcia polegają na wspólnym czy-
taniu tekstów oraz rozmowie na ich temat, która 
pozwala wrócić pamięcią do okresu dzieciństwa 
i młodości oraz poprawić koncentrację i pamięć;

•	 ludoterapia: obejmuje zagadnienia z zakresu 
tradycji ludowych z różnych regionów Polski: 
przyśpiewki ludowe, przysłowia, powiedzenia 

Budynek Centrum Alzheimera w Warszawie: z lewej strony widok od frontu, z prawej - wewnętrzne patio.
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i tańce regionalne, które pozwalają na ćwiczenie 
koncentracji i kojarzenia faktów.

Ważnym elementem działalności Centrum jest or-
ganizacja imprez okolicznościowych, spotkań oraz 
wycieczek i zabaw o charakterze kulturalnym, eduka-
cyjnym i integracyjnym, w których uczestniczą chorzy 
oraz ich rodziny. Efektem tych spotkań jest wzajemne 
bliższe poznanie, budowanie relacji opartych na zro-
zumieniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, która 
wynika z podobnej sytuacji życiowej. Miejscem spo-
tkań jest budynek Centrum, które dysponuje obszer-
ną salą widowiskową i konferencyjną. Organizowane 
są także imprezy plenerowe, takie jak pikniki, wspólne 
wyjścia na koncerty muzyczne, do teatru, kina i zoo; 
spacery po parku, połączone z wizytą w kawiarni, 
zwiedzanie ciekawych wystaw w muzeach. Nasi pen-
sjonariusze uczestniczą w wydarzeniach o wysokim 
poziomie artystycznym, jak np. Szalone Dni Muzyki 
w Teatrze Wielkim, czy koncert i spektakle w Teatrze 
Kamienica. Centrum Alzheimera współpracuje stale 
z Łazienkami Królewskimi i Zamkiem Królewskim w ra-
mach specjalnego programu dostosowanego do moż-
liwości i oczekiwań chorych.

Rehabilitacja usprawniająca jest istotną częścią 
kompleksowej opieki nad pensjonariuszami Centrum 
Alzheimera. Oddział rehabilitacji posiada gabinet do 
masażu ręcznego, dział hydroterapii z urządzeniami 
do kąpieli wirowej kończyn oraz wanny do masażu 
wodnego. Prowadzona jest gimnastyka indywidualna 
i grupowa oraz rehabilitacja przyłóżkowa. Ze względu 
na utrudniony kontakt słowno - logiczny z niektóry-
mi pensjonariuszami, przygotowana została dla nich 

specjalna forma pomocy, polegająca na zabawach ru-
chowych i zajęciach rekreacyjnych.

W Centrum Alzheimera odbywają się cykliczne spo-
tkania grupy wsparcia,w których mogą wziąć udział 
wszystkie osoby odczuwające przeciążenie opieką. 
Są to grupy samopomocowe, moderowane przez 
doświadczonego psychiatrę i psychologa, których 
uczestnicy dzielą się swoimi problemami i trudny-
mi doświadczeniami, znajdują poradę, zrozumienie 
i pocieszenie.

Częstą przyczyną problemów rodzin jest niski po-
ziom wiedzy na temat choroby Alzheimera oraz brak 
informacji odnośnie działalności systemu opieki zdro-
wotnej i pomocy społecznej. Pomocy w rozwiązywa-
niu tych trudności można szukać w punkcie informa-
cyjnym działającym na terenie Centrum Alzheimera, 
w którym dyżurują następujący specjaliści:
•	 lekarz psychiatra - poniedziałki w godzinach po-

południowych,
•	 psycholog - czwartki w godzinach popołudniowych,
•	 prawnik - soboty.
Wszystkie konsultacje - po wcześniejszym umówie-

niu się, prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem 
telefonu: 797 319 105 lub porady@dpsca.pl.

Kolejnym obszarem działalności placówki jest 
edukacja kadr pomocy społecznej z terenu m. st. 
Warszawy w zakresie pomocy osobom cierpiącym 
na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępien-
ne. Centrum Alzheimera nawiązało współpracę 
z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 
w ramach której opiekunowie, terapeuci i psycholodzy 
rozpoczęli cykl szkoleń nt. Kształtowania praktycznych 
umiejętności w zakresie opieki nad osobami chorymi 

centrum alzheimera - pomoc, opieka i wsparcie osóB chorych i ich roDzin

Terapia przez sztukę               Trening umiejętności poznawczych
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na zespoły otępienne, w szczególności cho-
robę Alzheimera. Programem szkolenio-
wym zostali objęci pracownicy Centrum oraz 
Domów Pomocy Społecznej w Warszawie. 
Koszty związane z tym szkoleniem zostaną 
pokryte ze środków Centrum Alzheimera. 
Szkolenie składa się z trzech etapów:
1. Warsztaty na terenie Centrum prowa-

dzone przez kadrę Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii.

2. Staż na Oddziale Psychogeriatrycznym 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

3. Warsztaty podsumowujące na terenie Centrum 
prowadzone przez kadrę Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii.

Osoby, które pomyślnie ukończą wszystkie etapy 
szkolenia, otrzymają certyfikat Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie.

We wrześniu i październiku bieżącego roku, w związ-
ku z uroczystościami Światowego Dnia Choroby 
Alzheimera, w siedzibie Centrum odbyły się liczne im-
prezy o charakterze integracyjnym, kulturalnym i edu-
kacyjnym, m.in.:
•	 18 września br. - seminarium poświęcone Insty-

tucjonalnej opiece nad osobami chorymi na ze-
społy otępienne oraz warsztaty nt.: Problemów 
dnia codziennego z perspektywy osoby chorej, 
rodziny i opiekuna, Pracy socjalnej z chorymi 
oraz Zajęć terapeutycznych, na przykładzie tera-
pii przez sztukę.

•	 11 października br. - seminarium nt. Działalności 
grupy wparcia dla rodzin w Centrum Alzheimera, 
które otworzyła Joanna Dobek-Dolińska, zastęp-
ca dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecz-
nych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pre-
zentacja pt.: Wsparcie osób starszych w Mieście 
Stołecznym Warszawa.

Osoby chore na chorobę Alzheimera i inne zespoły 
otępienne oraz ich rodziny często czują się zepchnięte 
na margines społeczny, nierozumiane przez otoczenie, 
które problemy psychiczne traktuje jak temat tabu. 
Wynikają z tego obawy przed wyjściem z domu, zabra-
niem chorego do urzędu, do sklepu, na spacer lub na 
koncert, a przede wszystkim przed otwartym mówie-
niem o swojej sytuacji. Aktualnie Centrum Alzheimera 
przygotowuje kampanię społeczną skierowaną do 

mieszkańców Warszawy, aby przybliżyć im problemy 
chorych i ich opiekunów. Osoby zainteresowane po-
mocą w pracy z chorymi i ich rodzinami, mogą się zgła-
szać do działającego w Centrum Klubu Wolontariusza 
(kontakt po numerem telefonu: 797 319 105).

Zwiedzanie Pałacu na Wyspie. Warsztaty plastyczne 
we wnętrzach Pałacu na Wyspie.

Trening kulinarny Terapia przez sztukę Terapia tańcem i ruchem

Jarosław Gnioska
Dyrektor Centrum Alzheimera w Warszawie

Centrum Alzheimera
Al. Wilanowska 257

02-730 Warszawa
Centrala tel.: 22 843 19 22
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W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej re-
alizowane są dwa programy wojewódzkie,w których 
zawarte są cele związane z bezpieczeństwem społecz-
nym i socjalnym osób starszych:
1. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie,
2. Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego.
Ponadto realizacja zadań wynika ze Strategii 

Wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej dla 
Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2013, 
gdzie jednym z priorytetów jest starość.

W 2012 r. zostały przeprowadzone następujące 
działania:
1. Konkurs dla organizacji pozarządowych w obsza-

rze polityka społeczna, Priorytet 5 „Działania na 
rzecz poprawy warunków życia osób starszych”.

a) Zadanie 1. Inicjowanie i wspieranie działań mają-
cych na celu poprawę jakości życia ludzi starszych 
oraz ich aktywności życiowej. Dotację otrzymało 5 
organizacji pozarządowych na kwotę 45.000,00 zł.

b) Zadanie 2. Rozwijanie zróżnicowanych form opie-
ki i usług (zwłaszcza środowiskowych, rodzinnych) 
dla osób starszych wraz ze wsparciem opiekunów 
i wolontariuszy działających na rzecz tych osób. 
Dotację otrzymały 2 organizacje pozarządowe na 
kwotę 27.500,00 zł.

2. Wydział ds. Badań Społecznych – Obserwatorium 
Integracji Społecznej wykonał w 2010 roku bada-
nie pt. „Instytucje wobec potrzeb osób starszych”. 
Badanie zostało przeprowadzone w Ośrodkach 
Pomocy Społecznej w województwie mazowiec-
kim i miało na celu zdiagnozowanie wiedzy pra-
cowników zatrudnionych w tych jednostkach na 

temat dostępności i działalności różnych instytu-
cji, które kierują swoje usługi i oferty programowe 
do osób starszych.

3. W ramach projektu innowacyjnego „Kalkulator 
kosztów zaniechania” , który dotyczy budowania 
aktywnej polityki społecznej, jednym z zagadnień 
będzie dokonanie pogłębionej analizy obszaru 
„Długotrwała choroba i starość (niesamodziel-
ność)”. Wnioski z analizy zostaną wykorzystane 
do wypracowania metod służącym zapobieganiu 
przemocy nad osobami starszymi w rodzinie. 

4. Dwudniowe seminarium pt. „Opieka medyczna 
i przestrzeganie praw i wolności mieszkańców do-
mów pomocy społecznej w województwie mazo-
wieckim”. Seminarium odbyło się 31V - 1 VI 2012 
roku w Paprotni. Było skierowane do Dyrektorów 
DPS i wzięło w nim udział 115 osób.

Seminarium to było pierwszym od wielu lat spo-
tkaniem, na którym była poruszana tematyka służby 
zdrowia i pomocy społecznej. W trakcie seminarium 
omawiano problemy związane z zapewnieniem do-
stępu do opieki medycznej dla mieszkańców domów 
pomocy społecznej, w tym świadczenia
usług specjalistycznych lekarskich i pielęgniarskich,
rehabilitacji oraz dostępu do leków.

Zespół
Obserwatorium Integracji Społecznej59

59 Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej pracował 
w składzie: Piotr Nowak-Skyrpan – Kierownik Wydziału 
ds. Badań – Obserwatorium Integracji Społecznej, Danuta 
Książek – Inspektor. Artykuł opracowano na podstawie in-
formacji będących w dyspozycji Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej. 

Bezpieczeństwo osóB starszych w ujęciu socjalnym

Bezpieczeństwo osób starszych w ujęciu socjalnym
Realizacja zadań przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
w 2012 roku. 
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1. Fundacja „Emeryt”: www.fundacja-emeryt.org ; ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa,  
tel./fax 22 620 40 44; tel. 22 425 20 61, 22 425 68 29; e-mail: fundacja.emeryt@free.ngo.pl 

2. Fundacja Centrum Praw Kobiet: www.cpk.org.pl; ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa;  
tel.: 22 622 25 17, 22 652 01 17; Telefon zaufania 22 621 35 37; fax 22 622 25 17;  
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl.

3. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: www.hfhr.pl; ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa;  
tel.: 22 828 10 08, 22 828 69 96, 22 556 44 40; fax 22 556 44 50; e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl. 

4. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca: www.pck.pl. 
5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: „Niebieska Linia” jest placówką Instytutu 

Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego www.niebieskalinia.pl Pogotowie udziela 
informacji i porad korespondencyjnie, telefonicznie i e-mailowo; 02-121 Warszawa; tel. 22 668 70 00;  
email: poradnia@niebieskalinia.pl. 

6. Ośrodki Pomocy Społecznej: Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) działają we wszystkich gminach.  
Udzielają indywidualnej pomocy osobom i rodzinom w potrzebie. Mogą udzielać porad prawnych  
i pomocy w przygotowaniu pozwu. Informację o tym gdzie w gminie znajduje się OPS można uzyskać  
w urzędzie gminy.

7. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera: ul. Emilii Plater, 47 00-118 Warszawa;  
tel. 22 622 11 22, fax 22 622 11 22; e-mail: alzheimer_pl@hotmail.com; 

8. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) działają  
we wszystkich powiatach oraz miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i dawnych miastach wojewódzkich. 
Lista kontaktowa wszystkich placówek w Polsce znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
www.mpips.gov.pl. 

9. Rzecznicy konsumentów: www.uokik.gov.pl W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną 
konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. 

10. Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl; Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa;  
tel. 22 55 17 700, fax 22 827 64 53; e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl; Infolinia Obywatelska:  
800 676 676 – bezpłatna dla telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych sieci: Orange, Play,  
Plus i T-Mobile. Czynna w godzinach: poniedziałek – 10-18, od wtorku do piątku – 8.00-16.00. 

11. Rzecznik Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl; Aleja Zjednoczenia 25 01-829 Warszawa; 
tel.: 22 865 40 45, 22 532 82 50, fax 22 833 08 86; e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl;  
bezpłatna infolinia: 800 190 590.

12. Uniwersytety Trzeciego Wieku: Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) obejmuje już ok. 400 UTW  
i ciągle się rozwija. Celem UTW jest przede wszystkim aktywizacja intelektualna, psychiczna  
i społeczna osób starszych: www.utw.pl; www.bycseniorem.pl.

13. www.seniorzy.pl: Seniorzy.pl to portal stworzony z myślą o pokoleniu dorosłych i dojrzałych osób.  
Wspiera aktywizację zawodową oraz społeczną seniorów. Gromadzi najświeższe wieści z rynku pracy.  
Seniorzy.pl to źródło informacji o bezpieczeństwie, zdrowym stylu życia. Kontakt: kontakt@seniorzy.pl.

14. Związek Biur Porad Obywatelskich: www.zbpo.org.pl; ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa;  
e-mail: zbpo@zbpo.org.pl Jest ogólnopolskim stowarzyszeniem niezależnych organizacji społecznych.60

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej61

60 Patrz. Rzecznik Praw Obywatelskich „Prawa człowieka  - poradnik dla osób starszych”. Redaktor Naczelny – Stanisław Trociuk. 
Publikacja powstała w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, s. 72-88.

61 Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej pracował w składzie: Piotr Nowak-Skyrpan – Kierownik Wydziału ds. Badań 
– Obserwatorium Integracji Społecznej, Ireneusz Lemański – Główny Specjalista, Artykuł opracowano na podstawie „Prawa 
człowieka – poradnik dla osób starszych” wydanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich /publikacja powstała w ramach prac 
Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich .

Przydatne dla osób starszych 
adresy, telefony i strony internetowe organizacji i instytucji



Czasopismo współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oberwatorium Integracji Społecznej – działanie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach 
Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego.
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


