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ODNOWA MIAST W KONTEK CIE STARZENIA SI   

SPO ECZE STWA NA PRZYK ADZIE WYBRANYCH 

MIAST EUROPEJSKICH XXI WIEKU 

Streszczenie: Niniejszy artyku  porusza problematyk  odnowy miejskiej w kontek cie post -

puj cego procesu starzenia si  spo ecze stwa w XXI wieku. W 2007 roku wiatowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) wyda a publikacj  „Global Age-Friendly Cities: A guide”, w której okre li a 

wizj  wspó czesnych miast – dostosowanych do potrzeb wszystkich mieszka ców, niezale nie od 

wieku, ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeb osób starszych. W artykule na przyk adzie wy-

branych, starzej cych si  miast europejskich oraz zasad okre lonych przez program Age Friendly 

Cities autorka pokazuje dzia ania jakie s  realizowane w celu odnowy tych miast. 

S owa kluczowe:  odnowa miast, starzenie si  spo ecze stwa, Age Friendly Cities, WHO 

 

 

1.Wst p 
 

W ostatnich dekadach XX wieku wiele miast zosta o dotkni tych kryzysem 

demograficznym spowodowanym wyd u eniem ycia ludzkiego i spadkiem 

liczby urodze . Zjawisko to dotykaj ce szczególnie kraje rozwini te tj. Niemcy, 

Szwecja, Wielka Brytania, a tak e Polsk  nosi nazw  starzenia si  spo ecze -

stwa, potocznie nazywane jest tak e „demograficzn  bomb ”, „siw  fal ” lub 

„epidemi  seniorów”. Skutkiem tego zjawiska jest wiele zmian zachodz cych  

w ró nych sferach ycia spo ecznego m.in. wzrastaj ce wymagania yciowe, 

zmiana modelu rodziny, lepsze wykszta cenie, wzrost inwestycji w dziedzinie 

zdrowia i opieki spo ecznej. Istotne znaczenia ma fakt, e trendy demograficzne 

ró ni  si  w poszczególnych krajach, a starzenie si  spo ecze stw rozwija si   

w nich w ró nym tempie. Spo eczne, gospodarcze i fizyczne skutki tych powa -

nych zmian demograficznych b d  w przysz o ci znacz ce dla rozwoju miast  

i regionów europejskich. Starzenie si  spo ecze stwa mo e mie  negatywny 

wp yw na rozwój miast XXI wieku, je li nie podejmie si  dzia a  s u cych ich 

odnowie. 

                                                 
*Politechnika l ska w Gliwicach. 
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2.Odnowa miast w kontek cie starzenia si  spo ecze stwa  
 

Odnowa miast jest kluczowym zagadnieniem wspó czesnej urbanistyki. Jej 

celem jest podniesienie jako ci ycia wszystkich mieszka ców oraz zwi kszenie 

konkurencyjno ci miast w skali ponadlokalnej. Jak podaje Podr cznik rewitali-

zacji odnowa miast odnosi si  do procesu przystosowania stanu zagospodaro-

wania miasta do zmiennych potrzeb spo eczno ci miejskich i jednostek, które je 

tworz  (…) Jako dzia alno  planistyczna powinna by  ona skierowana na ob-

szar ca ego miasta oraz sukcesywnie na wybrane obszary miasta (…) Odnowa 

jest procesem spo ecznym, dotyczy architektury miasta, infrastruktury technicz-

nej, zagadnie  prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i politycznych (…) 

[Podr cznik rewitalizacji, 2003]. Maj c na uwadze zmieniaj ce si  potrzeby  

i aspiracje przysz ych seniorów koniecznym jest dostosowanie miasta do starze-

j cego si  spo ecze stwa, maj c na my li struktur  funkcjonalno-przestrzenn  

miasta, ale tak e w szerszym uj ciu, tzn. prowadzenia polityki miejskiej ukie-

runkowanej na potrzeby osób starszych, aktywizacji osób starszych i zach ceniu 

ich do korzystania z wielu ofert w miastach, przyczyniaj c si  do ich integracji  

z reszt  spo ecze stwa. Dzia ania te sprzyjaj  poszerzaniu wiedzy, tworzeniu 

nowych miejsc pracy, rozwoju lokalnej gospodarki, w celu poprawy warunków 

ycia w ca ym spo ecze stwie. Odnow  miast w kontek cie starzenia si  spo e-

cze stwa mo na zdefiniowa  jako skoordynowany proces z o onych dzia a  

spo eczno-ekonomiczno-przestrzennych w celu przystosowania przestrzeni 

miejskiej do potrzeb starzej cego si  spo ecze stwa. Proces starzenia si  spo-

ecze stwa dotyczy przede wszystkim pa stw rozwini tych, ma wymiar prze-

strzenny, który wyra a si  w starzej cych si  osiedlach, dzielnicach, a nawet 

ca ych miastach. Skutkiem tego jest upadek gospodarczy, co przek ada si  na 

niezdrowe relacje spo eczne i prowadzi do wyniszczenia tych regionów – pato-

logii, marginalizacji. Aby nie dopu ci  do tego konieczna jest odnowa miast, 

która b dzie bra a pod uwag  proces starzenia si  spo ecze stwa. Istotnym jest 

aby niekorzystne konsekwencje przestrzenne zamieni  w korzy ci p yn ce  

z odnowy miast. W obszarach metropolitalnych istotny staje si  rozwój funkcji 

unikalnych. To co warto ciowe w miastach, powinno by  lepiej wykorzystane 

przez ludzi starszych, na przyk ad poprzez lepsze (atrakcyjniejsze) kszta towanie 

przestrzeni publicznych z uwzgl dnieniem potrzeb tych ludzi. 

Tworzone s  tak e strategie rozwoju, plany (programy) odnowy miejskiej 

oraz projekty badawcze, które maj  na celu znalezienie innowacyjnych i nowa-

torskich rozwi za . Odzwierciedlenie tych dzia a  mo na znale  w pracach 

wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) i koncepcji „Miast Przyjaznych Wie-

kowi” (Age Friendly Cities). 
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3.Program Age Friendly Cities jako narz dzie odnowy miast  

         w starzej cym si  spo ecze stwie 
 

Jednym z programów s u cych odnowie miast w kontek cie starzenia si  

spo ecze stwa jest Globalna Sie  Miast Przyjaznych Wiekowi [WHO, 2007]  

zosta a utworzona przez WHO, która zwróci a uwag  na  struktur  demogra-

ficzn  spo ecze stw oraz trudno ci, jakie w codziennym yciu napotykaj  senio-

rzy. W 2002 roku og osi a program, w którym zawar a postulat wprowadzenia 

zmian umo liwiaj cych u atwienie seniorom codziennego funkcjonowania. 

WHO zaproponowa a samorz dom planowanie miast tak, by by y one „przyjaz-

ne wiekowi”, pod nazw  Age Friendly Cities. Miasta zas uguj ce na to miano 

musz  gwarantowa  dogodn  infrastruktur , m.in.: wyposa enie budynków  

w windy, zabezpieczenia antypo lizgowe i podjazdy dla niepe nosprawnych, 

wi kszo  punktów us ugowych powinna by  zlokalizowana na parterze, miasta 

powinny zapewnia  tak e odpowiedni system komunikacji miejskiej – nisko-

pod ogowe pojazdy z wyra nymi oznaczeniami tras oraz wyznaczonymi miej-

scami siedz cymi dla osób starszych. zapewnienie bezpiecze stwa w mie cie, 

gwarantowane przez dobrze rozmieszczone patrole i komisariaty policji oraz 

g sta sie  parków i miejsc do odpoczynku. Te i wiele innych udogodnie  maj  

szans  sprawi , e starsze osoby poczuj , e ich potrzeby s  zauwa ane i zaspo-

kajane.[WHO, 2002 i 2007] 

Zidentyfikowano tak e g ówne elementy rodowiska miejskiego, wspoma-

gaj ce aktywne i zdrowe starzenie si . Nale  do nich:  

dost p do transportu publicznego,  

przyjazne przestrzenie miejskie i budynki,  

wsparcie spo eczne i opieka medyczna,  

lokalizacji i dost pno  us ug,  

komunikacja i lepsze wykorzystanie technologii informacyjnych,  

zatrudnienie i zaanga owanie spo eczne, 

szacunek i walka z wykluczeniem spo ecznym, 

budowanie relacji mi dzypokoleniowej poprzez wspólne u ytkowanie 

przestrzeni miejskiej. 

Tworzenie bardziej przyjaznych miast jest priorytetem w walce z ci gle po-

st puj cymi zmianami demograficznymi. Kiedy  wi kszo  starszych osób za-

mieszkiwa a tereny wiejskie, jednak ci gle post puj ce procesy urbanizacyjne 

sprawiaj , e sytuacja powoli si  odwraca i równie  du e miasta zamieszkiwane 

s  przez coraz wi ksz  liczb  osób w wieku senioralnym. W przyjaznym mie-

cie uregulowania prawne, us ugi i wszelkie struktury zwi zane z fizycznym  

i spo ecznym otoczeniem musz  by  tak zaprojektowane aby wspiera  ludzi 

starszych i pozwala  im y  aktywnie, co oznacza bezpiecznie, ciesz c si  do-

brym zdrowiem i bior c czynny udzia  w yciu spo ecznym. Publiczne i komer-
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cyjne us ugi s  tak stworzone by by  bardziej dost pne i przystosowane do ró -

nych poziomów sprawno ci osób starszych. Wiele aspektów organizacji miasta  

i us ug w zakresie wdra anego projektu mo e przyczyni  si  do udzia u, polep-

szenia zdrowia, niezale no ci i bezpiecze stwa osób starszych w mie cie przy-

jaznym wszystkim bez wzgl du na wiek. Do g ównych takich elementów nale : 

dost p do informacji, dost p do rodków transportu publicznego i prywatnego, 

mnogo  okazji do uczestnictwa w yciu kulturalnym i wolontariacie, usuni cie 

wszelkich barier fizycznych otoczenia (schody, brak podjazdów itp.) oraz wiele 

innych. Je li chodzi o aspekt zdrowotny to g ównymi czynnikami s : dobra ja-

ko  powietrza i wody, stworzenie programów umo liwiaj cych aktywny wypo-

czynek, szeroko dost pna i dostosowana opieka medyczna. Ostatnim wa nym 

elementem jest bezpiecze stwo otoczenia i mo liwo  bycia niezale nym w -

czaj c w to dost p do informacji, szkole  oraz mo liwo ci zatrudnienia. Przyja-

zna spo eczno  mo e nie  wiele korzy ci ludziom w ka dym wieku. Polepsza-

j c jako  wody, powietrza chronimy rozwój dzieci i starsze osoby. Zabezpie-

czenie dzielnic jest podstaw  ochrony dzieci, m odzie y, kobiet i seniorów. Ro-

dziny do wiadczaj  mniejszego stresu wiedz c, e starsi cz onkowie ich rodzin 

maj  dost p do us ug i pomocy, której potrzebuj . Budynki i ulice pozbawione 

wszelkich ogranicze  uniemo liwiaj cych niezale ne poruszanie si  osób kale-

kich s  istotnym elementem poprawienia jako ci ycia zarówno m odych jak  

i starszych ludzi. Ca a spo eczno  mo e czerpa  korzy ci z aktywnego uczest-

nictwa seniorów w wolontariacie lub pracy zarobkowej, a lokalna gospodarka 

mo e wiele zyska  na opiece nad starszym konsumentem [Towards Smart, Su-

stainable…, 2010]. 

W dzielnicach wielu miast europejskich dochodzi o do migracji ludzi m o-

dych w celach zarobkowych czego efektem sta y si  wyludnione i starzej ce si  

obszary w mie cie
1
. Kluczow  kwesti  w koncepcji Age Friendly Cities by o 

skuteczne wsparcie dla osób starszych w dzielnicach wymagaj cych szeregu 

dzia a  cz cych ró ne cz ci systemu miejskiego – zabudowy i uk adu ulic 

oraz lepszym dost pem do us ug. Fizyczne rodowisko miejskie ma istotny 

wp yw na ludzi niezale nie od wieku, ale mo e by  szczególnie wa ne dla osób 

starszych, którzy staj  si  coraz bardziej zale ni od niego. Starsi ludzie s  szcze-

gólnie wra liwi na zmiany w rodowisku fizycznym i zbudowanym (uto samia-

nie si  osób starszych z miejscem zamieszkania). 

 

 

 

                                                 
1 Proces ten nazywamy „kurczeniem si  miast”, który jest zazwyczaj zwi zany z miastami 

poprzemys owymi i migracjami ludzi m odych do innych miast w poszukiwaniu pracy oraz w 

efekcie  pozostaniem w g ównie ludzi starszych w tych miastach. 



Odnowa miast w kontek cie starzenia si  spo ecze stwa… 

 

11 

4.Wybrane przyk ady 
 

W artykule wzi to pod uwag  miasta: Barcelon  i Londyn, które zaanga o-

wa y si  w program Age Friendly Cities oraz prowadz  polityk  odnowy miast 

ukierunkowan  na dostosowanie miast do potrzeb starzej cej si  grupy miesz-

ka ców. W poni szych przyk adach zosta y omówione wybrane dzia ania  

w kontek cie odnowy miejskiej prowadzone przez w adze miejskie w ramach 

programu Age Friendly Cities. 

 

BARCELONA  

Barcelona podobnie jak 34 pozosta e miasta uczestniczy w programie Age 

Friendly Cities. Obecnie w Barcelonie mieszka 334.273 osób w wieku 65 lat, co 

stanowi 20,5% wszystkich mieszka ców. Barcelona do wiadczy a podstawo-

wych zmiany w strukturze i wielko ci populacji w ci gu ostatnich trzydziestu 

lat. Zmniejszeniu uleg a znacz co liczba dzieci, a w grupie osób powy ej 65 

roku ycia nast pi  znacz cy wzrost.  Pomimo stopniowego wzrostu urodze   

w ci gu ostatniej dekady, ludno  w wieku 0–14 lat  stanowi 12% populacji,  

a nie jak w 1981 roku 21,3%. Liczba osób w wieku 65 lat wzros a z 234.033  

w 1981 r. do 334.273 w 2010, co oznacza wzrost o 40%. czna liczba ludno ci 

zmniejszy a si  w Barcelonie o oko o 9% w tym okresie. Obie tendencje wyja-

niaj  wzrost wzgl dny udzia  osób starszych w stosunku do liczby mieszka -

ców miasta, która przesz a z 13,4% w 1981 r. do 20,5% w 2010 roku. Barcelona 

jako uczestnik Age Friendly Cities  przeprowadzi a badania dotycz ce  codzien-

nego ycia i do wiadcze  osób starszych, ze szczególnym uwzgl dnieniem 

o miu obszarów zainteresowania [Age Friendly Cities. A Guide, 2007].  

 

Dost p do transportu publicznego  

W Barcelonie w celu usprawnienia i u atwienia dost pu osób starszych do 

transportu publicznego utworzono  zbiór dokumentów odpowiedzialnych za 

koordynowanie spraw zwi zanych z transportem w mie cie- Mobility Packt: 

Urban Mobility Plan 2006–2012 (Miejski Plan Komunikacji 2006–2012) zinte-

growany z Mobility Act 2003  (Akt dot. mobilno ci w mie cie 2003) i Sustaina-

ble Mobility Plan (Zrównowa ony Plan Rozwoju Komunikacji) oraz w czaj c 

uczestnictwo ró nych organizacji. S  to narz dzia odnowy miejskiej, które s u  

u atwieniu dost pu ludziom starszym do ró nych funkcji i miejsc w mie cie. 

Plan dotyczy czterech obszarów dzia ania: 

bezpiecznej mobilno ci z uwzgl dnieniem zrównowa onego rozwoju 

(zmniejszenie wypadków drogowych oraz skutków zanieczyszczenia);  

zrównowa ona mobilno  z uwzgl dnieniem ochrony rodowiska natural-

nego: zminimalizowania wp ywu na rodowisko (Protokó  z Kioto; wi cej do-

st pno ci maj cych mniejszy wp yw na rodowisko);  
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sprawiedliwej mobilno ci (gwarancja prawo do mobilno ci, niezale nie 

od finansowych mo liwo ci i kondycji fizycznej mieszka ców) 

wydajnej mobilno ci w powi zaniu z gospodarczym aspektem zrównowa-

onego rozwoju (za pomoc  ka dego rodzaju transportu dostanie si  do ka dego 

miejsca w mie cie). 

W ramach  innych dokumentów dot. komunikacji w  mie cie podj to szereg 

dzia a , s  to: 

wyeliminowanie parkowania samochodów i skuterów w ramach chodników, 

które stwarzaj  niebezpiecze stwo i powoduj  strach w ród osób starszych, 

poszerzanie chodników, w celu bezpiecznego i komfortowego przej cia – 

okre lenie minimalnej szeroko ci (z lask , chodzikiem,  na wózku inwalidzkim) 

wprowadzenie elementów ma ej architektury mebli ulicznych ( awki, 

s upki, balustrady itp.) wydzielaj ce przestrze  komunikacji ko owej od pieszej 

popraw  ogólnej dost pno ci: obni one kraw niki przy przej ciach dla 

pieszych, schody ruchome i mechaniczne, windy, 

wprowadzenie oznacze  graficznych przy przej ciach dla pieszych infor-

muj cych i przypominaj cych o sprawdzeniu jezdni przed przej ciem (szczegól-

nie potrzebne dla osób z demencj  i chorych na Altzheimera) 

wyeliminowanie cie ek rowerowych znajduj cych si  pomi dzy pasem 

ruchu dla autobusów a przystankami autobusowymi 

obni enie kosztów przejazdu rodkami komunikacji publicznej dla osób 

starszych – taryfy ulgowe. 

 

Przyjazne i dost pne przestrzenie miejskie  

W ramach narz dzi odnowy miejskiej w adze lokalne stworzy y  Green 

Strategic Plan (Strategi  Planowania Terenów Zielonych) Zarówno Green Stra-

tegic Plan i Safety Plan (Strategia Bezpiecze stwa), które obejmuj  nowe pro-

blemy i wyzwania. Dotycz  ró nych aspektów, a ich cele i dzia ania s  ukierun-

kowane na ich osi gni cie. Wprowadzono pomys y na nowe zastosowanie par-

ków w mie cie i rozwój funkcji, które zosta y wy onione drog  konsultacji  

z osobami starszymi. Miasto wyznaje polityk  mówi c  o tym, e zarówno parki 

jak i skwery s  przestrzeniami, które integruj  mieszka ców oraz mog  genero-

wa  nowe funkcje i dzia ania. 

Green Strategic Plan 

Barcelona jest miastem, w którym aby wzros a jako  ycia potrzeba jest 

zwrócenia uwagi na odnow  terenów zielonych.  W adze miejskie  sugeruj , e 

pojawiaj  si  nowe problemy i wyzwania dla miasta, tj.: ochrona ró norodno ci 

biologicznej, zmiany klimatyczne, ró ne zapotrzebowanie spo eczne. W tym 

celu powinny powsta  nowe koncepcje, które wezm  pod uwag  system zieleni 

miejskiej jako istotny element ekologii miasta i infrastruktury spo ecznej i b d  

dotyczy y: zarz dzanie konserwacj  zieleni w regionie, komunikacji i edukacji, 
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historyczne zró nicowanie regionalne, spo eczne i zdrowotne aspekty, sk ad 

struktury i zielony us ug ekologicznych. Green Strategic Plan
2
 zosta  opracowa-

ny na d ugoterminowy okres prowadzenia dzia a  (5–10 lat). Strategicznych 

kierunki  wyznaczone przez Green Strategic Plan: 

planowanie terenów zielonych w celu zwi kszenia ich powierzchni, d e-

nie do zrównowa onego rozwoju, 

poprawa po cze  poprzez zielone korytarze, 

projektowanie terenów zielonych, bior c pod uwag  i us ugi rodowisko-

we i integracj   oraz ryzyko zwi zane ze zmianami klimatycznymi,  

promowanie i korzystania z ogródków, reagowanie na nowe cele publicz-

ne, tworzenie mo liwo ci interakcji i udzia  w zachowaniu terenów zielonych, 

zachowanie i docenienie dziedzictwa historycznego ogródków, 

ochrona i poprawa dziedzictwa przyrodniczego i ró norodno ci biolo-

gicznej, 

zarz dzanie terenami zielonymi maj c na wzgl dzie kryteria zrównowa-

onego rozwoju, 

promowanie informacji, szkolenia w trybie online w zakresie warto ci 

dziedzictwa terenów zielonych w mie cie, 

edukacja i podnoszenie poziomu wiedzy na temat terenów zielonych. 

 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej 

W Barcelonie Rada Doradcza Seniorów( The Senior Citizens Advisory Co-

uncil) utworzy a dokument (Assisted Housing Plan) maj cy na celu umo liwie-

nie seniorom prawa wyboru miejsca zamieszkania oraz równego dost pu do 

wiadcze  opieki medycznej i spo ecznej zlokalizowanej w s siedztwie miejsca 

zamieszkania. Osoby starsze maj  prawo do wyboru miejsca zamieszkania, aby 

mie  zapewniony w s siedztwie dost p do us ug i opieki. 

Dokument zawiera rozdzia  dotycz cy budownictwa mieszkaniowego. Pro-

paguje si  budow  nowych osiedli mieszkaniowych z us ugami skierowanych do 

osób starszych. Wprowadzono tak e programy s u ce dotacji do instalacji wind 

i poprawy dost pno ci dla osób starszych. Programy te cz  podejmowanie 

inicjatyw dla osób starszych z innymi skierowanymi do obywateli w ogóle, 

zwi zane z dzia aniami miejskimi w innych obszarach miasta.  

Plan dotycz cy obudowy jest doskona ym przyk adem tego, jak zach ci  do 

adaptacji i integracji w nowym rodowisku, nowych mieszka  i bardzo cz sto, 

nowych osiedli. Celem jest tworzenie osiedli mi dzygeneracyjnych w celu 

                                                 
2 W realizacji Green Strategic Plan uczestnicz : instytucjie( rodowiskowych i spo ecznych), 

sektor gospodarczy (firmy, stowarzyszenia, specjali ci), eksperci (uniwersytety, szko y zawodowe, 

o rodki badawcze) i inne organy (Rada Prowincji Barcelona, Generalitat de Catalunya, Barcelona 

Metropolitan Area). 
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wspierania kontaktów pomi dzy ró nymi pokoleniami. Plan skupia  si  na okre-

lonych potrzebach mieszkaniowych osób starszych oraz dostosowaniu ich do 

potrzeb, m.in.: dzi ki pomocy mieszkaniowej, i lepsze warunków ycia i do-

st pno ci  ró nych inicjatyw, takich jak dotacje dla adaptacji wn trz lub pro-

gram instalacji wind. Mieszkania socjalne dla osób starszych w trudnej sytuacji 

finansowej posiadaj  powierzchni  u ytkow  40–42 (m2 sypialnia, pokój, kuch-

nia i azienka dostosowana), oraz wspólne przestrzenie ogólnodost pne dla 

wszystkich mieszka ców znajduj ce si  na parterze. Inicjatywa ta skierowana 

jest dla osób powy ej 65 roku ycia, którzy s  niezale ni w swoich codziennych 

czynno ci, ale którzy wymagaj  zmiany miejsca zamieszkania, poniewa  maj  

problemy z dost pno ci  us ug lub ich roczny dochód wynosi mniej ni  2,5 razy 

IPREM (publicznych wska nik dochodów), który wynosi 24,604.43€.  

Inne programy maj  na celu popraw  warunków ycia i dost pno ci us ug 

dla osób starszych. Nale  do nich usuwanie strukturalnych barier w celu po-

prawy dost pu do budynku i przestrzeni publicznych, program adaptacji wn trz, 

(zniesienie barier architektonicznych, adaptacja obiektów, eliminacja wilgoci, 

remonty sanitarne, itp.). Celem tej inicjatywy jest zagwarantowanie podstawo-

wych warunków ycia osobom powy ej 65 roku ycia, z ograniczon  autono-

mi , osobom niepe nosprawnym, osobom o niskich dochodach i tym, którzy nie 

mog  by  pod opiek  swoich rodzin.  W adze lokalne Barcelony powo a y Hou-

sing Office Network, czyli Spó dzielnie mieszkaniowe których celem jest infor-

mowanie i zarz dzanie wszystkimi kwestiami mieszkaniowymi. W dzielnicy 

Barcelony Poble-Sec mieszka 300 starszych osób yj cych samotnie odizolowa-

nych od reszty spo ecze stwa, z powodu braku windy. W tym celu wprowadzo-

no system opieki domowej  – spis placówek s u by zdrowia, które opiekuj  si  

tymi osobami. Projekt nosi nazw  „Chodzimy” i umo liwia tak e udzia  w coty-

godniowych wycieczkach w towarzystwie wolontariuszy i innych osób w pode-

sz ym wieku. G ówne cele projektu to: poprawa bezpo redniego rodowiska 

starszych u ytkowników, gwarantuj c godziwe warunki mieszkaniowe i rewita-

lizacj  wspólnych przestrzeni publicznych oraz stymulacja wspó pracy poprzez 

zach canie do tworzenia wi zi spo ecznej. Promuje ona równie  lepsze relacje  

z otoczeniem we wspólnych obszarach wokó  tematów kultury, rozrywki, sportu 

i zdrowia. Projekt sk ada si  z trzech faz s  to:  

1) faza przyj cia mieszka ców i integracji z otoczeniem, 

2) faza dostosowania – dost pno  do sieci zasobów w okolicy miejsca za-

mieszkania (obiekty medyczne, banki , apteki, rynki, us ugi)   

3) faza integracji – mieszka cy korzystaj  z us ug i uczestnicz  w yciu co-

dziennym oraz programach dzia a  z s siedztwa.  
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Osiedla mi dzypokoleniowe 

Celem projektu jest okre lenie i rozpowszechnianie projektów mieszkanio-

wych w oparciu o kryteria, które zach c  do wspierania relacji mi dzy ich u yt-

kownikami poprzez u ytkowanie wspólnych przestrzeni wewn trz i na zewn trz 

budynku oraz korzystanie z elementów, które mog  by  wykorzystywane 

wspólnie przez u ytkowników mieszka  niezale nie od wieku. Dost p do us ug 

w tych za o eniach mieszkaniowych jest kluczowym elementem, dlatego wa ne 

jest planowanie i wspieranie rozwoju budynków mieszkalnych maj cych na celu 

promowanie mi dzypokoleniowej relacji mi dzy u ytkownikami. Konieczne jest 

równie  stworzenie koncepcji racjonalizacji wykorzystania dost pnych po-

mieszcze  i terenu, oszcz dno ci energii oraz promowanie wykorzystania odna-

wialnych energii. W tym celu Stowarzyszenie Architektów w Katalonii rozpo-

wszechniania pomys y, podnoszenia wiadomo ci w adz lokalnych i zaanga o-

wania prywatnych podmiotów gospodarczych. 

 

Budowanie relacji mi dzypokoleniowej poprzez wspólne u ytkowanie 

przestrzeni miejskiej 

tworzenie zró nicowanej i atrakcyjnej oferty dzia a  i projektów, które 

bior  pod uwag  zró nicowanie osób starszych, wspieranie stosunków mi dzy-

ludzkich w o rodkach  oraz wsparcie i wzajemna pomoc, 

zach canie spo ecze stwa do „poznania osób w podesz ym wieku, którzy 

mieszkaj  samotnie w s siedztwie”, w celu opieki nad nimi, zapobiegania izola-

cji spo ecznej poprzez dzia ania wspólnoty z udzia em s siadów, specjalistów  

i bezpo redniego otoczenia, 

podniesienie wiadomo ci dotycz cej pozytywnych do wiadcze  prowa-

dzonych na rzecz mi dzypokoleniowych relacji, z tworzeniem miejsc spotka  

dla dzieci, m odzie y, doros ych i osób starszych. „Pokonywanie barier mi dzy 

pokoleniami” poprzez rozszerzenie tego typu do wiadcze  w ca ym mie cie, 

postrzeganie dzia a  spo eczno ci i planów jako szansa dla aktywnego 

uczestnictwa osób starszych w spo ecze stwie. 

 

LONDYN 

W Londynie przeprowadzono badania zgodnie z okre lonymi obszarami 

dzia a  przez wiatow  Organizacj  Zdrowia, dla dzielnic Londynu: Waltham 

Forest i Newham. Waltham Forest i Newham s  s siednimi gminami znajduj -

cymi si  w pó nocno-wschodniej cz ci Londynu. W ramach programu Age-

Friendly Cities podj to nast puj ce dzia ania odnowy dla powy szych dzielnic 

[What makes a city age-friendly?..., 2007]: 
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Wsparcie spo eczne i opieka medyczna  

Podobnie jak w przypadku Barcelony niezwykle istotne s  wsparcie i dzia-

ania prowadzone przez o rodki gminne (w adze lokalne), które zapewniaj  

dzia alno ci spo eczne dla osób starszych. Badania pokazuj , e zaanga owanie 

w dzia ania spo eczne jest absolutnie niezb dne dla osób starszych. Powstawanie 

o rodków kultury jest najwa niejszym czynnikiem, aby to osi gn . O rodki 

kultury na obszarze miasta stanowi  znakomity zakres dzia alno ci spo ecznej, 

jak równie  umo liwiaj  dost p do opieki zdrowotnej i innych us ug. 

 

Dost p do transportu publicznego 

Dost p do transportu publicznego to uwa any jest za klucz do osi gni cia 

statusu Age Friendly Cities, poniewa  umo liwia starszym ludziom wyj cie  

z domu, integracj  z reszt  mieszka ców i dost p do niezb dnych us ug. Atrybu-

ty publicznego transportu przyjaznego dla wieku zosta y ju  wprowadzone w 

Londynie w latach 60-tych XX wieku (bardzo przyst pna cena, tak aby koszt 

umo liwia  osobom starszym korzystanie z transportu publicznego), tak e przy-

stosowane autobusów dla osób niepe nosprawnych, pewne i dobre zarz dzane, 

oraz wprowadzono system dost pnych taksówek („od drzwi do drzwi” taksówki 

dla osób niepe nosprawnych, z ograniczonymi mo liwo ciami poruszania si , 

dla tych którzy nie mog  uzyska  dost pu autobusów. 

 

Przyjazne przestrzenie miejskie  

Badania wykaza y, e w dzielnicach londy skich istnieje bezpieczne rodo-

wisko fizyczne, przyjazne dla wieku, w wi kszo ci przypadków posiada odpo-

wiednie o wietlenie ulic i placów. Chodnie s  czyste wyposa one w podjazdy 

dla wózków inwalidzkich z obni onymi kraw nikami, parkingi wyposa one s  

w miejsca dla osób niepe nosprawnych.  

 

Komunikacja i lepsze wykorzystanie technologii informacyjnych 

Wi kszo  z osób starszych nie wychodzi  po zmroku poniewa  czuj  si  

zagro eni, sytuacja ta mam miejsce szczególnie w miesi cach zimowych.  

W grupie osób starszych du a cz  ma ch  do wyj cia z domu i bycia aktyw-

nym. Strach przed przest pczo ci  jest rozpowszechniony w ród osób starszych 

i ma znacz cy wp yw na ycie wielu ludzi. Oznacza to, e ludzie, którzy s  ju  

aktywni spo ecznie maj  mo liwo  otrzymywania informacji i korzystania  

z programów przygotowanych dla nich. Osoby, które rzadziej wychodz  z do-

mu, czuj  si  zagro one, nie maj  cz sto mo liwo ci korzystania z programów  

i s  tym samym coraz bardziej izolowane. Innym problemem jest s aba jako  

informacji w mie cie na temat programów i projektów umo liwiaj cych prowa-

dzenie zdrowego i aktywnego trybu ycia. 
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Opieka domowa 

W mie cie brakuje programów pomocy w pracach domowych jest to g ówn  

przeszkod  dla starszych ludzi, którzy chc  pozosta  ywe w ich domach tak 

d ugo, jak to mo liwe i pozosta  niezale ne. Czasami niewielka pomoc osobom 

starszym w najtrudniejszych pracach domowych oraz kontakt z inna osob  po-

woduje ch  do podejmowania dalszych dzia a  nie tylko w swoim domu ale 

tak e poza nim. Osoba pomagaj ca osob  starszym powinna by  wykwalifiko-

wana i godna zaufania tak by ich pomoc by a dobrze odbierana co nie zawsze 

jest takie oczywiste. Brak publicznych toalety to jeden z problemów wymienia-

nych przez osoby starsze. Je eli takie funkcjonuj  to wi kszo  z nich w du ej 

mierze jest bezu yteczna, poniewa  s  one niszczone, nieczyste, le wyposa one 

lub zamkni te.  

W celu odnowy miasta Londynu podj to nast puj ce dzia ania: 

wiadczenia transportowe „od drzwi do drzwi”, pozwalaj ce ludziom star-

szym, którzy nie mog  korzysta  z autobusów, uzyska  dost p do o rodków 

kultury, s u by zdrowia, punktów handlowych i innych wa nych miejsc docelo-

wych,  

zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla osób mieszkaj cych we w a-

snych domach, mo liwo  pozostania osób starszych w ich domach do ko ca ich 

dni. Obejmuje to praktyczn  pomoc w celu zapewnienia im domów bezpiecz-

nych i przystosowanych dla osób starszych i niepe nosprawnych, 

stosunkowo niewielkie finanse b d  mie  ogromny wp yw na umo liwie-

nie wielu osobom starszym samodzielnego ycia.  

czyste toalety publiczne z dost pem dla osób niepe nosprawnych. 

uznanie znaczenia o rodków kultury w regionie, oraz udzielanie pomocy 

finansowej na zabezpieczenia ich skutecznego dzia ania. Wszystkie osoby star-

sze powinny by  informowane o dost pnych urz dzeniach, i oferowanych mo -

liwo ciach dost pu do nich. 

lepsze konsultacje z osobami starszymi , którzy s  u ytkownikami us ug, 

tak aby potrzeby ludzi starszych mog y by  lepiej rozpoznawane a us ugi mog y 

odpowiednio zareagowa  na te potrzeby. 

bardziej widoczni stró e prawa, w postaci wyznaczonego pracownika lo-

kalnego aby starsi ludzie (i inni mieszka cy) mogli skorzysta  z ich pomocy  

w razie potrzeby 

regularne dostarczanie informacji na temat lokalnych dzia a  spo ecznych jest 

jako niezb dne, aby dotrze  do wyizolowanych osób starszych. Wiele z dobrowol-

nych dostawców us ug publicznych w sektorze uwa a, e samotne starsze osoby 

mog  wymaga  wi kszych zach t i zach ty do anga owania si . Obiekty powin-

ny by  ustawione w widocznych miejscach, aby aktywnie zach ci  do zaanga-

owania si . Informacja w postaci rozdawanych ulotek, które s  wyra nie ukie-

runkowane na starszych ludzi uwa ane s  za dobr  metod  informowania ludzi. 
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5.Podsumowanie 
 

Poni sza tabelka stanowi syntez  podj tych dzia a  przez Barcelon  i Lon-

dyn w odniesieniu do aspektów ekonomiczno-spo eczno-przestrzennych odnowy 

miejskiej. 
 

 

Tab. Odnowa miast w miastach: Barcelona i Londyn – uj cie syntetyczne 

ODNOWA MIAST 

DZIA ANIA BARCELONA LONDYN 

Ekonomiczne 

Obni enie kosztów przejazdu rodkami komunikacji 

miejskiej dla osób starszych; dotacje do instalacji 

wind i poprawy dost pno ci w mie cie; dotacje do 

adaptacji wn trz mieszka  dla osób starszych;  

 

Oferta us ug ukierunko-

wana na potrzeby osób 

starszych w mie cie; sto-

sunkowo niewielkie finan-

se b d  mie  ogromny 

wp yw na umo liwienie 

wielu osobom starszym 

samodzielnego ycia.  

Spo eczne 

Sprawiedliwy dost p do mobilno ci; bogata oferta 

us ugowa w mie cie (konsultacje z osobami star-

szymi); szczególne zwrócenie uwagi na tereny 

zielone w mie cie, które pe ni  funkcje integruj ce 

i generuj  nowe dzia ania; szkolenia w zakresie 

propagowania wiedzy nt terenów zielonych w mie-

cie (dziedzictwo); Rada Doradcza Seniorów – 

doradztwo w zakresie wyboru miejsca zamieszka-

nia; Housing Office Network – informowanie  

i zarz dzanie kwestiami mieszkaniowymi; program 

„Chodzimy” – wspieranie osób maj cych problemy 

z wyj ciem z domu; pokonywanie barier mi dzy 

pokoleniami  

Umo liwienie pozostania 

w domach do ko ca swo-

ich dni – polityka „starze-

nia si  w miejscu”; 

Pomoc w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, 

partycypacja osób star-

szych w dzia aniach od-

nowy miejskiej; 

informowanie o dost p-

nych urz dzeniach dla 

osób starszych w mie cie  

(o ofercie urbanistycznej 

miasta) 

Przestrzenne 

Zbiór dokumentów strategicznych do koordynacji 

przyjaznego osobom starszym transportu w mie cie; 

wprowadzenie elementów ma ej architektury – 

meble uliczne (wydzielenie komunikacji ko owej od 

pieszej); usuwanie barier architektonicznych; 

wprowadzenie oznacze  graficznych w mie cie; 

nowe zastosowanie parków w mie cie (Green Stra-

tegic Plan); propagowanie budowy nowych osiedli 

dla osób starszych z funkcj  us ugow  i medyczn ; 

budowa osiedli mi dzygeneracyjnych; tworzenie 

wspólnych przestrzeni w budynkach mieszkalnych 

( wietlice) w celu integracji; oferta ró nych typów 

mieszka  

Toalety publiczne w mie-

cie z dost pem dla osób 

niepe nosprawnych; 

tworzenie o rodków kultu-

ry, klubów, itp. 

ród o: Opracowanie w asne. 
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Przedstawione powy ej przyk ady miast, b d cych metropoliami europej-

skimi, zobrazowa y zagadnienia w jakich w adze miejskie staraj  si  ulepszy  

funkcjonowanie miast w kontek cie zaspokojenia potrzeb osób starszych. Zosta-

y podj te dzia ania na ró nych szczeblach planowania przestrzennego i doty-

cz ce ró nych elementów rodowiska miejskiego. Wdro one dzia ania w anali-

zowanych miastach w niniejszym artykule pozwalaj  stwierdzi , e rezultaty 

dzia a  stanowi  cenne ród o inspiracji i przyk ady dobrej praktyki dla wielu 

miast europejskich w celu d enia do zrównowa onego rozwoju miast w uj ciu 

spo ecznym, ekonomicznym i rodowiskowym, maj c na uwadze post puj cy 

proces starzenia si  ludno ci.  

Miasta s  przyjazne dla wieku je li odnowa miejska w tych miastach prowa-

dzona jest kompleksowo, cz c kwestie spo eczne, ekonomiczne i przestrzenne. 

wiadczenia spo eczne, tj. kluby, o rodki kultury  s  niezwykle wa ne, ale bez 

odpowiedniego transportu nie b d  dobrze funkcjonowa y, poniewa  ludzie 

starsi musz  si  do nich dosta . Dost pne toalety publiczne b d  mo liwe, je li 

b d  zawsze otwarte i zadbane.  

Ka de podej cie do tworzenia miasta, a w szczególno ci miasta przyjaznego 

dla wieku, powinno by  ca o ciowe, st d mówi c o odnowie miast w kontek cie 

starzenia si  spo ecze stwa nale y mie  na wzgl dzie odnow  w ró nych ska-

lach przestrzennych obejmuj ce ró ne dzia ania: spo eczne, ekonomiczne i prze-

strzenne. Odnowa miejska powinna tak e uwzgl dnia  partycypacj  spo eczn  

osób starszych. Socjolodzy podkre laj , e starzenie si  spo ecze stw oznacza 

g bok  zmian  w niemal wszystkich istotnych relacjach mi dzyludzkich. Star-

sze osoby s  wa n , cho  cz sto pomijan  cz ci  spo ecze stwa. Tymczasem 

dzi ki czerpaniu z ich do wiadczenia, mo emy si  wiele nauczy . Aktywizowa-

nie seniorów przynosi korzy  wszystkim, a idea Age Friendly mo e oznacza  

lepsz  jako  ycia dla ka dego. Takie podej cie mo na okre li  jako zintegro-

wan  odnow  miejsk .  Jak pisze Heller w Praktycznym przewodniku: Jak opra-

cowa  lokalny plan rozwoju: „rozwój miasta b dzie w nadchodz cych latach 

rozumiany i kszta towany jako zintegrowana odnowa miasta, która obejmowa  

b dzie zarówno przedsi wzi cia budowy mieszka , instytucji, sieci i obiektów 

infrastruktury spo ecznej i technicznej, jak te  kwalifikowan  rewaloryzacj  

istniej cych zasobów budowlanych i sensown  integracj  przedsi wzi  nowych 

budów z istniej cymi strukturami, jak równie  jej przedmiotem b dzie w szcze-

gólno ci ekonomiczna i spo eczna odnowa miasta” [Heller, 2002]. Celem tych 

dzia a  musi by  d ugofalowa poprawa warunków ycia mieszka ców danego 

obszaru miasta. Miasta, poprzez opracowanie wielu punktowych koncepcji 

urbanistycznych i projektów stworzy y podstaw  do swojego dalszego rozwoju. 

Jednak planowania te nie daj  z regu y rozwi zania na problemy wynikaj ce      

z gospodarczych, strukturalnych i demograficznych zmian w aglomeracjach 

miejskich. Dlatego dotychczasowe plany gmin musz  zosta  poddane krytycznej 
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analizie, sprawdzone pod k tem ich przydatno ci na przysz o  i dopasowane do 

warunków ramowych. Dotyczy to nie tylko polityki mieszkaniowej, lecz rów-

nie  prewencyjnej troski o byt, rozwój gospodarczy oraz przysz  funkcjonal-

no  centrów miast. Wymaga to nowych strategicznych koncepcji miast przy 

zachowaniu ci g o ci – miejska polityka rozwoju musi zosta  wyznaczona na 

nowo [Heller, 2002]. 

 

 

 

Schemat przedstawiaj cy zintegrowan  odnow  miast w kontek cie starzenia si  spo ecze stwa 

 

ród o: opracowanie w asne na podst. Analysis on realized integrated urban development 

concepts in Brandenburg Energy efficiency in integrated urban development in Brandenburg – 

interim assessment, 2010, Ministry for Infrastructure and Agriculture of the State of Brandenburg, 

Poczdam 

 

 

Ludzie starsi powinni czu , e miasta s  dla nich atrakcyjne, przyjazne i bez-

pieczne. W chwili obecnej wiele wspó czesnych miast wymaga intensywnej 

odnowy (rewitalizacji) w celu zapewnienia ludziom w ka dym wieku wysokiej 

jako  ycia. Warto jednak zaznaczy , e nie we wszystkich miastach mo na 

zastosowa  wy ej opisan  koncepcj  odnowy miejskiej, chocia by ze wzgl du 

na odmienne uwarunkowania, dotycz ce wielko ci miasta, czy potencja u spo-

eczno-gospodarczego.  
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W Polsce
3
 jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie, pomimo, e nie-

które miasta jak Kraków, Sopot
4
, Stargard Szczeci ski, ód , przyst pi y do 

programów, które maj  na celu zwrócenie uwagi na problemy osób starszych w 

mie cie. 
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3 W przypadku Polski starzenie si  spo ecze stwa jest równie wa ne jak dla innych pa stw 

europejskich. Jeszcze niedawno Polska by a spo ecze stwem demograficznie stosunkowo m odym 

(13,5% ludno ci w wieku emerytalnym), ale za 50 lat znacz co przewy szy pod tym wzgl dem 

redni  europejsk  (prognoza na 2060 r.: 36,2%). 
4 Sopot uczestniczy w projekcie „Quality Ageing in an Urban Environment” (Q-AGEING), 

który rozpocz  si  w 2008 roku. Inne uczestnicz ce pa stwa to: W gry, Niemcy, Polska, 

S owenia, W ochy. Ka dy z Partnerów Projektu wyznaczy  dla siebie priorytetowe obszary 

dzia alno ci, najbardziej odpowiadaj ce specyfice problemów wyst puj cych we w a ciwych dla 

nich grupach beneficjentów ostatecznych Projektu. Dla Sopotu s  to rozwi zania architektoniczne 

i infrastrukturalne dostosowane do potrzeb osób z ograniczon  sprawno ci  ruchow  
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URBAN RENEWAL IN THE CONTEXT OF AGEING ON THE EXAMPLE  

OF SELECTED EUROPEAN CITIES IN THE TWENTY-FIRST CENTURY 

 

Abstract 
 

This article addresses issues of urban renewal in the context of the ongoing process of ageing 

population in the XXI century. In 2007, the World Health Organization (WHO) has released pub-

lication "Global Age-Friendly Cities: A guide', which set out a vision of modern cities – tailored to 

the needs of all residents, regardless of age, with particular emphasis on the needs of the elderly. 

The article on the example selected, the aging of European cities and the principles defined by the 

Age Friendly Cities program of the author shows how innovative measures are being taken to 

urban renewal. 

Key words: urban renewal, ageing society, Age Friendly Cities, WHO. 

 


