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AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH W RODOWISKU 

MIEJSKIM JAKO FORMA PRZECIWDZIA ANIA  
WYKLUCZENIU SPO ECZNEMU 

 
„Bezczynno  niszczy ciekawo  i pasj , a nasze zoboj tnienie 

prowadzi do wyludnienia wiata, w którym nie dostrzegamy 

ju  adnego powodu do dzia ania. mier  zamieszkuje  

w nas i otaczaj cych nas rzeczach”. 

[Beauvoir, 2011] 

 
Streszczenie. Proces wykluczenia spo ecznego mo e w sposób szczególny dotyka  starzej ce 

si  dynamicznie spo ecze stwo Polski, szczególnie rodowiska miejskie. W ród czynników wp y-

waj cych na ekskluzj  zalicza si  czynniki ekonomiczne, zdrowotne i rodowisko zamieszkania. 

Inkluzja spo eczna seniorów powinna by  prowadzona na wszystkich poziomach polityki 

spo ecznej, ale szczególn  rol  pe ni samorz d terytorialny. To na poziomie lokalnym mo na 

trafnie diagnozowa  przyczyny wykluczenia oraz budowa  system w którym szereg podmiotów 

dzi ki procesom aktywizacji b dzie w cza o najstarszych mieszka ców do wspólnoty. Proces 

aktywizacji powinien by  zaprogramowany, realizowany i monitorowany, bo tylko wówczas 

b dzie procesem skutecznym, który stworzy realn  szans  na przeciwdzia anie wykluczeniu spo-

ecznemu seniorów. W artykule prezentuj  we wprowadzaniu teoretyczne aspekty wykluczenia 

spo ecznego i zadania procesu inkluzji. W cz ci po wi conej mo liwo ciom oddzia ywania sa-

morz du terytorialnego na polityk  spo eczn , prezentuj  przyk ad Cz stochowy jako miasta, 

które zbudowa y program wsparcia seniorów. W cz ci trzeciej prezentuje wyniki bada  dokona-

nych na podstawie arkuszy monograficznych Bank Inicjatyw Senioralnych, w wietle których 

mo na oceni  skal  dzia a  aktywizuj cych lokaln  spo eczno  osób starszych. 

S owa kluczowe: wykluczenie spo eczne, lokalna polityka spo eczna, polityka wobec staro ci.  

 
 

1. Od wykluczenia do aktywizacji – wprowadzenie  
 

Proces starzenia si  ludno ci, oznaczaj cy wzrost odsetka ludzi starych  

w spo ecze stwie – nazywany tak e starzeniem si  demograficznym, jest proce-

sem nieodwracalnym, z którym nigdy wcze niej nie mieli my do czynienia a  na 

tak szerok  skal . Doceniaj c pozytywne skutki tego procesu oznaczaj ce prze-

cie  spadek umieralno ci i wyd u enie trwania ycia – jak e po dane przez nas 

wszystkich, B. Szatur-Jaworska proponuje wr cz by starzenia si  ludno ci nie
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definiowa  jako jeden z problemów spo ecznych a wyzwanie które niesie ze 

sob  rozwój gospodarczy, technologiczny i spo eczny, [Szatur-Jaworska, 

2011]nale y zwróci  jednak uwag  e implikuje on szereg zjawisk, które we 

w a ciwym czasie nie ograniczone i minimalizowane mog  prowadzi  do szere-

gu negatywnych skutków, w ród których na pierwszym miejscu nale y dostrzec 

procesy wykluczenia i marginalizacji osób starszych.  

Obecne we francuskiej polityce spo ecznej ju  w latach sze dziesi tych 

dwudziestego wieku poj cie wykluczenia spo ecznego jest t umaczeniem okre-

lenia exclusion, które w polskim przek adzie oznacza wykluczenie ze spo e-

cze stwa zorganizowanego. Pocz tkowo obejmowa o ono osoby nie obj te 

ubezpieczeniem spo ecznym m.in. narkomanów, jednak z czasem zosta o roz-

szerzone na inne grupy spo eczne m.in. d ugotrwale bezrobotnych. Przez szereg 

lat ekskluzj  traktowano zamiennie z ubóstwem pojawiaj cym si  w zwi zku  

z przeobra eniami spo eczno- politycznymi [Fidelus, 2011]. A. Giddens traktuje 

wykluczenie spo eczne jako efekt szeregu rodzaju upo ledze  spo ecznych  

w wyniku których osoba lub grupa nie mo e uczestniczy  w yciu spo ecznym, 

gospodarczym i politycznym [Giddens,2004]. Z powy ej przytoczonym spojrze-

niem na kwesti  wykluczenia koresponduje ze zdefiniowanym przez J. Grotow-

sk -Leder obszarami wykluczenia tj. 

ekonomicznym gdzie wykluczenie oznacza ograniczenie lub zupe ny brak 

aktywno ci w procesach wytwarzania, pracy a tak e konsumpcji; 

politycznym – przejawiaj cym si  w nieuczestniczeniu w decyzjach poli-

tycznych w ich kszta towaniu i podejmowaniu, 

spo ecznym –przejawiaj cym si  w ograniczeniu kontaktów, spo ecznych, 

rodzinnych, s siedzkich, ale tak e niekorzystaniu z instytucji kulturalnych  

i o wiatowych [Grotowska-Leader, 2005]. 

B. Szacka w swoim „Wprowadzeniu do socjologii” postrzega a wykluczenie 

i marginalizacj  spo eczn  jako niemo no  korzystania ze swoich uprawnie , 

traktuj c zjawisko wielop aszczyznowo cho  sprzyjaj ce wytworzeniu subkultu-

ry to jednak podkre li a e wykluczeni nie tworz  grupy w socjologicznym tego 

s owa uj ciu [Szacka,2003].  

Z pozycji pedagogiki T. Pilch wyja nia , e wykluczenie to: „poj cia ozna-

czaj ce stany i procesy w strukturze spo ecznej, okre laj ce jednostki i grupy 

ograniczone w mo liwo ciach korzystania z powszechnie dost pnych dóbr  

i form ycia zbiorowego oraz funkcjonuj ce poza powszechnymi zasadami oby-

czaju, prawa i porz dku spo ecznego. Sytuacja marginalizacji oznacza istnienie 

w strukturze spo ecznej wzgl dnie trwa ych grup i rodowisk, które swój status 

upo ledzonych i nieobecnych w powszechnym nurcie ycia publicznego b d  

zaakceptowa y, b d  odziedziczy y i traktuj  go jako nieprzezwyci alny, nor-

malny, za  swoj  aktywno  ograniczaj  do swoistej wymiany swojego upo le-

dzenia na korzy ci wynikaj ce z publicznej dobroczynno ci lub dystrybucji po-
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mocy instytucji pa stwowych. Proces marginalizacji jest spychaniem jednostek, 

grup, a nawet ca ych spo eczno ci w sytuacje upo ledzenia spo ecznego przez 

lokalne lub globalne procesy ekonomiczno-spo eczne, w efekcie których zostaj  

one pozbawione mo liwo ci samodzielnego funkcjonowania materialnego, s  

skazane na izolacj  kulturowi) i zamkni cie w kr gu trudno przezwyci alnych 

barier do samodzielno ci i samo rozwoju. Klasycznym przyk adem procesu 

marginalizacji jest tzw. spirala upad ku ludzi dotkni tych trwa ym bezrobociem. 

Bezrobotny nie tylko traci podstawy bytu materialnego swojego i rodziny, lecz 

tak e jest skazany na powoln  redukcj  kontaktów spo ecznych, aktywno ci 

kulturowej, atrofi  wi zi spo ecznych, wreszcie izolacj  towarzysk , s siedzk   

i rodzinn ” [Pilch, 2004]. 

W podstawowym dokumencie rz dowym dotycz cym kwestii polityki spo-

ecznej w odniesieniu do wykluczenia spo ecznego czyli Narodowej Strategii 

Integracji zjawisko to jest traktowane jako sytuacja uniemo liwiaj ca lub utrud-

niaj ce danej osobie lub grupie osób, korzystanie z pe nienia ról spo ecznych, 

oraz dóbr publicznych i infrastruktury, gromadzenia zasobów i zdobywania do-

chodów w sposób godny. Sami autorzy dokumentu zwracaj  uwag  na trzy 

wa ne elementy definicji. Po pierwsze „sytuacj  wykluczaj c ” b d c  splotem 

czynników czy warunków wykluczaj cych. Po drugie „jednostk  wykluczan , 

czyli osob  lub grup  znajduj ce si  w sytuacji wykluczaj cej I po trzecie 

„zgodne z prawem spo eczne funkcjonowanie, korzystanie z zasobów publicz-

nych i zabezpieczanie w asnej egzystencji w godny sposób”, co w wyniku sytu-

acji wykluczaj cej jest uniemo liwione lub znacznie utrudnione. Perspektywa 

dokumentu rz dowego sygnalizuje jedynie najwa niejsze problemy które deter-

minuj  proces wykluczeni. Badacze problemu wskazuj  przede wszystkim na 

problemy: 

biologiczne (ograniczenie w asnych zdolno ci, stanu zdrowia , sprawno ci); 

rynkowe (ograniczenie na rynku pracy, zwi zane z niskim wykszta ce-

niem, kwalifikacjami niedostosowanymi do lokalnych potrzeb); 

kulturowe (mniejszo ci rodzinne, etniczne, osoby dotkni te uzale nienia-

mi oraz osoby do wiadczaj ce rozmaitych problemów yciowych zwi zanych  

z zaburzeniami charakterologicznymi, depresjami) [Fidelus,2011]. 

R. Szarfenberg analizuj c szereg definicji wykluczenia spo ecznego syste-

matyzuje je w cztery podstawowe grupy. W pierwszej umieszcza problemy 

zwi zane z uczestnictwem w yciu spo ecznym lub zbiorowym, dochodzi do 

niego m.in. gdy jednostka pozostaj ca cz onkiem lokalnej spo eczno ci nie mo e 

uczestniczy  w normalnych aktywno ciach spo ecznych z powodów b d cych 

poza jej kontrol  a chcia aby ona w nich uczestniczy . W drugiej grupie lokuje 

problemy z prawami spo ecznymi i socjalnymi, gdzie jednostce odmawia si  

dost pu do podstawowych praw socjalnych gwarantuj cych jednostce korzysta-

nie z wolno ci obywatelskiej wyra aj ce si  w uczestnictwie w yciu spo ecz-
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nym i ekonomicznym. Trzeci obszar definicji obejmuje problemy z dost pem 

który jest b d  ograniczony b d  utrudniony do zasobów i dóbr w tym instytucji 

spo ecznych rynku pracy i konsumpcji. Wreszcie ostatni obszar dotyczy wielo-

wymiarowej i relatywnej deprywacji cechuj cej si  du ym subiektywizmem ale 

zazwyczaj charakteryzuj ce si  post puj cym ubo eniem jednostki lub grupy 

[Szarfenberg 2010]. 

Dodajmy, e stosowany zamiennie z wykluczeniem spo ecznym termin 

marginalizacja spo eczna jest rozumiany proces prowadz cy do stanu marginal-

no ci- marginesowo ci lub jako stan nieuczestniczenia jednostek albo te  ca ych 

grup spo ecznych w instytucjonalnym porz dku spo ecznym albo te  uczestnicz  

w nim w sposób ograniczony. Jednostki lub grupy b d  to same nie mog  reali-

zowa  przynale nych im uprawnie  b d  go si  im odmawia. W skrajnych 

przypadkach d ugotrwa y proces marginalizacji spo ecznej prowadzi do zmiany 

ról spo ecznych, utraty sensu ycia [Leszczy ska-Rajchert, 2006]. 

W ród grup podlegaj cych procesowi wykluczenia spo ecznego wskazuje 

si  dzieci i m odzie  ze rodowisk zaniedbanych, dzieci wychowuj ce si  poza 

rodzin , kobiet samotnie wychowuj ce dzieci, kobiety pozostaj ce poza rynkiem 

pracy, ofiary patologii ycia rodzinnego, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 

bezrobotne, yj cy w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, niepe no-

sprawni i chronicznie chorzy, osoby choruj ce psychicznie, starsze osoby sa-

motne, opuszczaj cy zak ady karne, imigranci, osoby nale ce do mniejszo ci 

etnicznych [Fidelus, 2011]. Autorzy Narodowej Strategii Integracji Spo ecznej 

dla Polski, wskazali zarówno grupy spo eczne podatne na wykluczenie, jak  

i grupy powa nie zagro one wykluczeniem. Osoby starsze- samotne znalaz y si  

w pierwszej z grup Jednocze nie w priorytetach dokumentu wskazano wyd u e-

nie przeci tnego trwania ycia w sprawno ci – HALE (Healthy Life Expectancy) 

– wskazuj c poziom redni przyj tego wska nika [NSIP,2003]. B. Szatur- 

-Jaworska, analizuj c obszary wykluczenia osób starszych zwróci a uwag  na 

wielo  ich p aszczyzn (polityczn , ekonomiczn , spo eczn  i wiadomo ciow ) 

oceniaj c, e sam proces ekskluzji wobec nich wyst puje w nierównomiernym 

nat eniu, zagro enie marginalizacja jest zró nicowane nie tylko pod wzgl dem 

przedmiotowym ale i podmiotowym, wreszcie wskaza a by ca y proces odnosi  

do norm obowi zuj cych poszczególne fazy ycia cz owieka. Jako ród a wy-

kluczenia osób starszych autorka wskaza a: 

brak samodzielno ci w codziennym funkcjonowaniu spowodowany cho-

robami i niepe nosprawno ci ; 

niskim poziomie wykszta cenia; 

ograniczeniu pozycji w rodzinie zwi zanej z dokonuj c  si  transformacj  

systemowa; 

ograniczeniami obecnego rynku pracy; 

komercjalizacja kultury w której staro  jest niedostrzegana i ma o obecna; 
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kulcie m odo ci, skutkuj cej wypieraniem obrazu staro ci i mierci ze 

wiadomo ci spo ecznej [Szatur-Jaworska,2005]. 

Proces inkluzji spo ecznej seniorów powinien by  szeroki i zró nicowany, 

realizowany z udzia em jak najliczniejszej grupy partnerów spo ecznych.  

U. Sobkowiak wskazuj c na obszary wyzwa  poszczególnych podmiotów ycia 

publicznego wobec seniorów wskazuje przede wszystkim na takie procesy jak: 

przygotowywanie (do staro ci, do pracy z seniorami); 

rozwijanie (oferty dla seniorów, form wielopokoleniowych); 

kszta towanie;(odpowiedniego wizerunku staro ci, wi zi mi dzypokole-

niowych); 

ograniczanie;(przyczyn kwestii spo ecznych dotykaj cych osób starszych, 

skutków kwestii spo ecznych dotykaj cych osób starszych) [Sobkowiak,2008]. 

Analizuj c ww. konstrukcj  dochodzimy do wniosku, e kluczem do sku-

tecznego przeciwdzia ania wykluczeniu osób starszych jest ich aktywizacja 

obecna zarówno w procesach przygotowania, rozwijania i kszta towania lokalnej 

spo eczno ci wobec staro ci i seniorów. Aktywno  warunkuj ca zaspokojenie 

wszystkich potrzeb cz owieka, kluczowa dla ogrywania ról spo ecznych i funk-

cjonowania w rodowisku, mo e by  traktowana jako formalna (charakteryzuj -

ca si  uczestnictwem w stowarzyszeniach, w klubach, ko ach zainteresowa ) 

nieformalna (kontakt wewn trz rodziny, utrzymywanie wi zi przyjacielskich)  

i wreszcie samotnicza (zainteresowania indywidualne, ogl danie telewizji) 

[Dzi gielewska, 2006].  

 

 

2.Przypadek Cz stochowy: Planowanie obci enia czy rozwoju? 
 

Przeciwdzia anie wykluczeniu spo ecznemu jest procesem wielop aszczy-

znowym i powinien by  realizowany na wszystkich mo liwych do realizacji 

poziomach polityki spo ecznej. Zwracaj c jednak uwag  na post puj cy od kil-

kunastu lat tak e w naszym kraju proces decentralizacji polityki spo ecznej, 

czyli odej cie od welfare state do welfare pluralism, coraz wi ksze znaczenie 

tak e w obszarze przeciwdzia ania ekskluzji spo ecznej ma spo eczno  lokalna. 

Nie tylko diagnozowanie wybranych problemów spo ecznych jest trafniejsze na 

poziomie gminy czy powiatu ale tak e analiza samych potrzeb i deficytów infra-

struktury spo ecznej, oraz wreszcie realna ocena podejmowania dzia a  które 

b d  skutecznie te problemy rozwi zywa y. Spo eczno  lokalna, w których 

mo e nast powa  proces diagnozowania i rozwi zywania pojawiaj cych si  

problemów spo ecznych – ze wzgl du na cz ce j  wi zi spo eczne jest bardzo 

wra liwa na powstawanie i warunkuje rozwój procesu wykluczenia spo ecznego. 

W efekcie prowadz c do post puj cego rozwarstwienia i zmian w istniej cej 

strukturze spo ecznej i przeobra e  samych wi zi spo ecznych [B dowski, 
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2007]. Pami taj c, e spo eczno ci lokalne s  trwa ym elementem struktury 

spo ecznej, jej przedstawicielstwem politycznym i instytucjonalnym s  gminy 

wiejskie i miejskie, o których b dziemy mówili dalej, które poprzez swoj  re-

prezentacj  realizacj  cele wa ne dla rozwoju danej wspólnoty cele, akcepto-

walne i prowadz ce do jej rozwoju [Piekara,1994]. W ród celów definiowanych 

z regu y przez norm  prawn  znajduje si  obszar kszta towania warunków by-

towych czy te  organizacja zaspakajania potrzeb rodowiska lokalnego g ownie 

poprzez zadania jakie realizuj  podmioty samorz du terytorialnego. Takie ujecie 

roli spo eczno ci lokalnej odzwierciedla tak e definicja samorz du w uj ciu  

A. Sztando: „samorz d terytorialny nale y okre li  jako obligatoryjny zwi zek 

mieszka ców danego terytorium wspólnie zajmuj cych sie swoimi sprawami 

publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz jako form  decentralizacji administracji 

pa stwowej, wykonywanej, na podstawie w a ciwych ustaw, przez miejscowe, 

niezawis e organy. Istnienie oraz rola samorz du nie jest aktem bezpo redniej 

woli wspomnianych mieszka ców lecz wynikiem dzia alno ci ustawodawczej. 

Drog  ustaw pa stwo przekazuje samorz dowi  okre lony zestaw obowi zków, 

praw i rodków materialnych pozostawiaj c sobie role nadzorcy” [Sztando, 

1998]. Przeciwdzia anie kwestiom zwi zanym z wykluczeniem spo ecznym,  

z uwagi na margines swobody jak  pozostawi  ustawodawca samorz dowcom  

w realizacji poszczególnych zada , jest w rezultacie rozpi te mi dzy traktowa-

niem ich jako obci eniem a dzia alno ci  niezb dn  dla rozwoju rodowiska 

lokalnego. Pierwszy z modeli traktuje wi e ekskluzj  mieszka ców obci e-

niami, konieczno ci wydatków które raczej si  nie zwróc . W efekcie takiego 

podej cia otrzymujemy dzia ania ratownicze i interwencyjne, nie wiele wycho-

dz ce poza zakres zada  przewidzianych przez ustawy o pomocy spo ecznej, 

rehabilitacji i aktywizacji zawodowej niepe nosprawnych czy te  materialnego 

wspierania i aktywizacji bezrobotnych. Na drugim kra cu takiego postrzegania 

rzeczywisto ci spo ecznej lokuje si  model traktowania integracji spo ecznej 

jako inwestycji prorozwojowej, która jest trwa ym elementem ogólnej polityki 

rozwoju spo eczno- gospodarczego danego rodowiska lokalnego. Efektem ta-

kich my lenia o przeciwdzia aniu wykluczeniu spo ecznemu jest m.in. indywi-

dualne podej cie do konstruowanej strategii rozwoju ale tak e strategii rozwi -

zywania problemów spo ecznych, wspieranie przedsi biorczo ci, rozwój infra-

struktury technicznej i spo ecznej, oparcie dzia a  nie tylko na jednostkach sa-

morz du terytorialnego ale tak e organizacjach pozarz dowych jak równie  

podmiotach komercyjnych [Rysz-Kowalczyk, 2010]. 

 Postrzeganie rzeczywisto ci spo ecznej przek ada si  na praktyk . W ro-

dowiskach lokalnych w których wykluczanie spo eczne traktowane jest jako 

nieuchronny ci ar samorz dowcy nie wychodz  w programowaniu polityki 

spo ecznej poza katalog aktów prawa lokalnego wynikaj cych bezpo rednio  

z ustaw i rozporz dze . Spotykamy w takich rodowiskach obowi zkowo 
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przyjmowane przez Rady Miast i Gmin strategie rozwi zywania problemów 

spo ecznych, programy profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych, 

czy programy przeciwdzia ania przemocy w rodzinie. Tam gdzie potrzeby 

mieszka ców traktowane s  jako wst p do realizacji zada  spo ecznych, spoty-

kamy uregulowania niestandardowe, wykraczaj ce swym zakresem poza regula-

cje centraln . Do takich w a nie rozwi za  nale y zaliczy  programy aktywiza-

cji i wsparcia osób w wieku senioralnym [Krzyszkowski, Przywojska, brw.; 

Majer, 2011] Jednym ze rodowisk w którym taki program przyj to jest Cz sto-

chowa. 

Cz stochowa miasto po o one w województwie l skim, jest obecnie pod 

wzgl dem administracyjnym, miastem na prawach powiatu, co oznacza, e wy-

konuje w odniesieniu do swoich mieszka ców zarówno zadania z zakresu samo-

rz du gminnego jak i powiatowego. W ustroju tego typu jednostki, podstawowe 

znaczenie ma ustawa o samorz dzie gminnym, bo to ona nadaje charakter w a-

dzy wykonawczej i uchwa odawczej. Stoj cy na czele samorz du miejskiego 

prezydent – pe ni cy funkcj  jednoosobowego organu wykonawczego jest wy-

bierany w wyborach powszechnych, tak zreszt  jak licz ca 28 radnych, Rada 

Miasta Cz stochowy b d ca organem uchwa odawczym miasta. Cz stochowa zaj-

muj c 15 971 ha jest o rodkiem miejskim, który zamieszkuje nieco ponad 238 ty-

si cy mieszka ców, których liczba ostatnio do  systematycznie spada – tylko  

w latach 2006–2009 liczba mieszka ców zmniejszy a si  niemal o 6 tysi cy osób. 

Porównuj c Cz stochow  z pozosta ymi 64 miastami na prawach powiatu  

w kraju, jej pozycja jest mocno zró nicowana w zale no ci od analizowanego 

obszaru i tak, je li chodzi o bezrobocie, to ze wska nikiem 10,3% plasuje si  na 

39 pozycji (od – 2,9% na pierwszej pozycji do 21,5%. na pozycji 65). W przy-

padku osób w gospodarstwach domowych obj tych pomoc  spo eczn , liczo-

nych, jako odsetek ogó u miesza ców, zajmuje pozycj  stosunkowo nisk  – 14  

z warto ci  4,1% (najni sza warto  w zestawieniu to 0,4%, natomiast na pozycji 

65 warto  ta osi ga 13,3%) Na realizacj  polityki spo ecznej, samorz d cz sto-

chowski przeznaczy  w 2009 roku 15,6% swojego bud etu, co stanowi o kwot  123 

395,9 tys. z . Warto  ta obejmuje wydatki kwalifikacji bud etowej w dziale 

„pomoc spo eczna i pozosta e zdania w zakresie polityki spo ecznej [Statystyczne 

Vademecum Samorz dowca, 2010]. Wed ug zebranych danych na dzie  

1.01.2010 r. liczba mieszka ców Cz stochowy w wieku 60 lat i wi cej wynosi a 

54.046 osób, co stanowi o 22% ogó u mieszka ców miasta.  

Analizuj c dokumenty programowe lokalnej polityki spo ecznej dotycz ce 

kwestii osób starszych, dostrzegamy zainteresowanie kwesti  seniorów ju  na 

poziomie Strategii Rozwoju Miasta Cz stochowy. W celu szczegó owym 2.2.2. 

zdefiniowanym jako „Zapewnienie potrzebuj cym dost pno ci i poprawa stan-

dardów jako ci us ug medycznych oraz rozwój systemu profilaktyki zdrowot-

nej” odnajdujemy jeden z kierunków dzia a  sformu owany jako „Rozwój sys-
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temu opieki d ugoterminowej i geriatrycznej – dostosowanie zakresu us ug me-

dycznych do potrzeb wynikaj cych ze zmian struktury demograficznej ludno ci 

miasta” [Cz stochowa 2025,2009]. Równocze nie warto zauwa y , e autorzy 

dokumentu ju  na etapie jego przyj cia postulowali budow  programu opieki na 

rzecz mieszka ców w wieku poprodukcyjnym.
 

Kluczowym aktem prawnym kszta tuj cym lokaln  polityk  spo eczn   

w Cz stochowie jest: „Strategia Rozwi zywania Problemów Spo ecznych Mia-

sta Cz stochowy na lata 2007–2013” która zosta a przyj ta jako za cznik do 

Uchwa y Rady Miasta Cz stochowy nr 232/XX/2007 z dnia 13 grudnia 2007. 

Dokument zawiera podstawowe elementy przynale ne tego typu aktom tj. cz  

wst pn , dane ogólne dotycz ce miasta, diagnoz  problemów spo ecznych  

i cz  programow . Sami autorzy tak zdefiniowali jego charakter: „Strategia 

przedstawia aktualn  sytuacj  spo eczn  miasta, formu uje cele oraz wskazuje 

kierunki dzia a  zmierzaj cych do osi gni cia pozytywnych wska ników rozwo-

ju spo ecznego, do minimalizacji i likwidacji problemów socjalno-spo ecznych 

jego mieszka ców. Strategia s u y  b dzie jako punkt odniesienia dla dzia a  

o charakterze rozwojowym, podejmowanych m.in. z zasobów rodków w asnych 

miasta oraz rodków zewn trznych, w tym funduszy unijnych” [Strategia RPS 

Miasta Cz stochowy, 2007]. Dokument w pierwszym celu strategicznym sfor-

mu owanym jako . „Aktywna polityka prorodzinna wskazuje w odniesieniu do 

seniorów cel operacyjny pi ty definiuj c go jako „Zapewnienie profesjonalnego 

wsparcia dla osób starszych i ich aktywizacja” W ród dzia a  przewidziano m.in.: 

rozwój rodowiskowych form opieki; 

wzbogacanie oferty wiadczonej przez placówki wsparcia dziennego; 

dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych; 

rozwój wolontariatu oraz pracy socjalnej na rzecz pomocy seniorom; 

realizacja programu „Wnuczek-wnuczka”, jako sposób na lepsz  jako  

ycia seniora; 

wspieranie organizacji pozarz dowych w realizacji opieki nad osobami 

starszymi; 

wsparcie finansowe i rzeczowe osób najbardziej potrzebuj cych pomocy 

(zasi ki sta e, celowe, okresowe i inne); 

organizowanie imprez integracyjnych, np. „Lato seniora”; 

zwi kszenie uczestnictwa osób starszych w rekreacji, kulturze i wypo-

czynku; 

rozwijanie zorganizowanych form aktywno ci dla osób starszych celem 

wype nienia czasu wolnego i przeciwdzia ania izolacji spo ecznej. 

Dokumentem kszta tuj cym polityk  spo eczn  wobec osób starszych jest 

„Cz stochowski Program Wsparcia Seniorów na lata 2010–2013. Jako cel gene-

ralny programu wskazano: „Zintegrowany system wsparcia, opieki i integracji 

cz stochowskich seniorów oparty na partnerskiej wspó pracy samorz du miasta 
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Cz stochowy z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami dzia aj cy-

mi w obszarze wsparcia spo ecznego” W ród celów strategicznych wskazano 

jako najwa niejsze:  

Wspieranie aktywno ci seniorów; 

Wspieranie seniorów w realizacji ról rodzinnych; 

Dostosowywanie warunków ycia seniorów i oferty us ug spo ecznych do 

zmieniaj cych si  ich potrzeb i mo liwo ci; 

Dostarczanie wsparcia seniorom w sytuacjach kryzysowych; 

Poprawa spo ecznego obrazu staro ci [Cz stochowski Program Wsparcia 

Seniorów, 2010]. 

Cele strategiczne zosta y uszczegó owione celami operacyjnymi, którym 

przyporz dkowano realizatorów programu – miejskie jednostki organizacyjne 

oraz partnerów g ównie organizacje pozarz dowe, do ka dego z nich przypo-

rz dkowano tak e wska niki oraz ród o ich pozyskiwania. W ramach przygo-

towanego dokumentu przedstawiono rozwi zania które w za o eniu mia y akty-

wizowa  cz stochowskich seniorów. 

Za o ono e aktywizacja seniorów b dzie si  odbywa a w przynajmniej kil-

ku p aszczyznach tj. poprzez .: 

wzbogaceni oferty w zakresie organizacji czasu wolnego; 

rozwój wolontariatu seniorów; 

wspieranie i organizowanie dzia a  z wykorzystaniem potencja u intelek-

tualnego i zawodowego osób starszych; 

rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 

rozszerzanie ulg dla seniorów w korzystaniu z instytucji i placówek miej-

skich. 

Tak jak w innych obszarach programowych wskazano realizatorów dzia a  

tj. miejskie jednostki organizacyjne – odpowiedzialne za realizacj  Programu, 

oraz organizacje pozarz dowe i parafie – jako partnerzy. Przyj te wska niki 

realizacji zada  programowych to: 

ilo  ofert wspieraj cych aktywno  seniorów; 

liczba osób korzystaj cych z oferty; 

ilo  zorganizowanych akcji wraz z liczb  odbiorców; 

W toku prac nad dokumentem programowym poszczególne instytucje wska-

zywa y mo liwo ci podejmowania konkretnych dzia a  w ramach aktywizowa-

nia seniorów co zasta o ostatecznie uj te w kszta t tabeli. Z uwagi na ró norod-

no  zaprezentowanych rozwi za  przytoczymy j  w ca o ci: 
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Tabela 1. Propozycje aktywizacji osób starszych w Cz stochowie 

Zadanie/projekt Dzia ania Wska niki 

Program uduchowiony 

senior 
imprezy kulturalne – teatr, muzea, filharmonia, liczba odbiorców, 

Sport bliski seniorom dzie  sportu cz stochowskich seniorów 

(spartakiada), 

marsze z kijkami – szkolenie, 

klub jogi dla seniorów, 

wypo yczalnia rowerów, 

wycieczki krajoznawcze 

kursy ta ca, samoobrony, 

joga, aerobic, 

zaj cia na basenie, 

ilo  imprez, 

ilo  klubów, 

ilo  kursów, 

ilo  zaj , 

liczba osób 

korzystaj cych 

z realizowanych 

zada , 

Kawiarenka dla seniora kawa za z otówk , ilo  miejsc  

i korzystaj cy 

z oferty, 

„Maraton filmowy dla 

seniorów” 

 

seanse filmowe w O rodku Kultury Filmowej- 

bezp atny wst p dla seniorów, 

projekcje filmowe, 

ilo  imprez i liczba 

odbiorców, 

„M odzi duchem 

w bibliotece” 
dni otwarte w cz stochowskich bibliotekach, ilo  akcji i liczba 

uczestników, 

„Zróbmy to razem” 

 
warsztaty plastyczno-edukacyjne dla dziadków 

i wnuków  

ilo  zaj  i liczba 

uczestników, 

„Dzie  Seniora”  koncerty, spotkania, 

imprezy okoliczno ciowe, 

wycieczki, 

liczba odbiorców, 

Promocja wolontariatu 

w ród seniorów  
oferty wolontariatu dla seniorów, 

imprezy z udzia em wolontariuszy, 

ilo  ofert 

wolontariatu wraz 

z liczb  uczestników, 

„Galeria Seniora”  prezentacje mo liwo ci, umiej tno ci 

i zdolno ci, 

wystawy prac wykonanych przez seniorów, 

ilo  imprez i liczba 

odbiorców, 

liczba uczestników, 

Quiz dla seniorów 

 
konkursy z zakresu literatury, przedmiotów 

cis ych, sztuki, polityki,  

ilo  konkursów 

i liczba uczestników, 

Zaj cia w Uniwersytetach 

Trzeciego Wieku 
spotkania integracyjne, ilo  spotka  i liczba 

uczestników, 

„Radosna estrada” koncerty mi dzypokoleniowe, ilo  imprez i liczba 

odbiorców, 

„Nowoczesny Senior” kursy obs ugi komputera, 

kawiarenka internetowa dla seniorów, 

kursy obs ugi telefonów komputerowych 

i innych urz dze  technicznych,  

warsztaty j zykowe, 

ilo  kursów 

i warsztatów, 

liczba uczestników, 

„Karta seniora”  zni ki dla seniorów w obiektach sportowych 

i instytucjach kultury, 

liczba instytucji 

udzielaj cych ulg, 

liczba korzystaj cych 

z oferty, 

ród o: Cz stochowski Program Wsparcia Seniorów 2010–1013, Za cznik do Zarz dzenia 

nr 2932/10 Prezydenta Miasta Cz stochowy z dnia 19 listopada 2010 r. 
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Obok powy szych propozycji w dokumencie znalaz y si  projekty poszcze-

gólnych organizacji i podmiotów samorz dowych, które te w sprzyjaj cych oko-

liczno ciach – g ownie finansowych i organizacyjnych mog yby realizowa . 

Konstruuj c program za o ono, e poszczególne podmioty b d  mog y apliko-

wa  o rodki na realizacje projektów, tote  proszono o skalkulowanie poszcze-

gólnych dzia a , bior c pod uwag  zarówno nak ady na cele inwestycje, wypo-

sa enie jak i utrzymanie bie ce – je li projekt zak ada  ci g o  dzia a .  

W sumie znalaz y si  w dokumencie 26 projekty, w ramach jednego z nich 

Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej w Cz stochowie zaproponowa  przepro-

wadzenie kampanii zach caj cej osoby starsze do zdrowego trybu ycia. W pro-

jekcie „ yj zdrowo w ka dym wieku” za o ono nast puj ce cele: 

U wiadomienie osobom starszym, e jako  ycia w tym okresie zale y  

w du ej mierze od nich samych; 

Ukazanie ycia, jako najwy szej warto ci; 

Przekonanie osób starszych, e staro  warto sp dzi  w sposób godny  

i twórczy – motywowanie do dzia ania; 

Usprawnienie i aktywizacja osób starszych poprzez rodki artystycznego 

wyrazu; 

Poszerzenie wiedzy na temat kultury i sztuki; 

Integracja osób starszych; 

Rozwijanie umiej tno ci interpersonalnych w ród seniorów. 

Za o ono e osoby po 60. roku ycia, uczestnicy zaj  warsztatowych  

i uczestnicy spotka  w ramach cyklu „Spotkania ze sztuk ” b d  odnosili szereg 

korzy ci ze spotka  m.in. 

motywacj  do zmian (zadbaj  o lepsz  jako  swojego ycia),u wiadomienie 

szkodliwo ci uzale nie , wzrost poczucia w asnej warto ci, zapobieganie 

uzale nieniom akceptacja zmian zachodz cych w okresie staro ci – akceptacja 

staro ci. W ramach projektu za o ono wspó prac  z Muzeum Cz stochowskim 

w którym zamierzano wydzieli  pomieszczenia do zaj  dla seniorów, 

przewidziano nabór do projektu poprzez odpowiedni  jego promocj . Po 

zako czeniu czynno ci organizacyjnych za o ono przeprowadzenie spotka  

warsztatowych pn. „BILANS YCIA, CZYLI TEORIA CEBULOWA 

SZCZ CIA” które mia y na celu: pog bienie wiadomo ci dotycz cej 

prze ywania satysfakcji z w asnego ycia, poznanie hierarchii czynników 

szcz cia oraz technikami pozytywnego przewarto ciowania.  

Puste na co dzie  wn trza muzealne mia y te dzia ania wspomaga  oraz 

zamierzano je wykorzysta  do cyklu zaj  zwi zanych z poznaniem sztuki m.in.: 

zapoznanie z technikami malarskimi, nauka podstaw rysunku, szkicowanie  

z natury, 

malarstwo na przestrzeni wieków: prezentacja twórczo ci wielkich 

malarzy, których dzie a znajduj  si  w muzeum, 



Ryszard Majer 116 

prelekcje z zakresu historii sztuki, prezentacje multimedialne; zbiory 

muzeum cz stochowskiego, wystawy i wernisa e – spotkania z cz stochowskimi 

artystami. 

Za o ono realizacj  projektu trzy razy w tygodniu w godzinach od 15 do 18. 

Planuj c rodki finansowe zaplanowano koszty osobowe (animator – 400 z o-

tych miesi cznie), materia y biurowe i organizacyjne oraz promocja projektu 

(600 z . miesi cznie) wreszcie koszty dzia alno ci klubowej (kawa herbata etc 

500 z . miesi cznie). Kalkulacje dokonano w za o eniu, e Muzeum jako jed-

nostka miejska, udost pni bezp atnie swój lokal na dzia alno  klubow ,  

i uczestniczy nie b d  musieli kupowa  biletów wst pu ka dego dnia.  

 

 

3. Seniorzy zaktywizowani 
  

Tak przygotowane projekty stanowi  swego rodzaju bank pomys ów, goto-

wych do realizacji w rodowisku miejskim. Ich realizacja jest mo liwa pod wa-

runkiem posiadania odpowiednich – dodajmy cz sto nieznacznych rodków 

finansowych oraz partnerstwa w dzia aniu z innymi pomiotami samorz dowymi 

i pozarz dowymi. Czy zapisane w programie dzia ania s  realizowane, i czy 

rzeczywi cie przyjecie dokumentu, na szczeblu samorz du Cz stochowy za-

owocowa o eksplozj  projektów realizowanych na rzecz seniorów, by nieustan-

nie ich aktywizowa  i zach ca  do szeregu aktywno ci. Pisz cy te s owa z ko -

cem 2011 roku, przygotowa  kwestionariusz ankiety pn. „Bank Inicjatyw Senio-

ralnych”, w ramach którego próbowa  dokona  oceny podejmowanych dzia a . 

Ankieta trafi a do wszystkich jednostek w mie cie , które powinny by  zaanga-

owane w prowadzenie dzia a  aktywizuj cych seniorów, zarówno placówek 

samorz dowych jak i organizacji pozarz dowych. W porównaniu z innymi mia-

stami województwa l skiego – do których tak e skierowano zapytanie inicja-

tywy pro senioralne wypadaj  w Cz stochowie i licznie i ró norodnie.  

Dzia ania o bardzo szerokim zasi gu n na rzecz osób starszych prowadzi Bi-

blioteka Publiczna w Cz stochowie to tutaj realizowany jest program „M odzi 

duchem w Bibliotece" W ramach którego zorganizowano m.in.: 

cotygodniowe warsztaty dla seniorów p.n. "Komputeromania" (podstawy 

obs ugi komputera i internetu) – Filia Muzyczna w Cz stochowie; 

 cykliczne spotkania Klubu 50+ dzia aj cego przy Filii nr 10 w Cz sto-

chowie; 

konkursy literackie m.in.: "Jack London – je dziec na koniu", 

"Wo odyjowski, Zag oba i inni"; 

"Spieszmy si " – Filia nr 13 w Cz stochowie; 

spotkanie seniorów dzielnicy Stare B eszno – Filia nr 12 w Cz stochowie. 
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Obok powy szych dzia a  zakupiono m.in. ok. 30 audiobooków umo liwia-

j cych osobom starszym i niedowidz cym kontakt z literatur  . Komentuj c 

realizowany program wskazano m.in.: „Od kilku lat w bibliotekach cz stochow-

skich zwrócono uwag  na problem wzrastaj cej liczby czytelników w wieku se-

nioralnym, cz sto niepe nosprawnych, maj cych szczególne, okre lone potrzeby. 

Biblioteka Publiczna w Cz stochowie obs uguje grup  ok. 5 000 takich osób. 

Staraj c si  wyj  naprzeciw ich potrzebom coraz wi cej filii bibliotecznych 

posiada udogodnienia architektoniczne wspomagaj ce obs ug  tej grupy u yt-

kowników (podjazdy, toalety, por cze, barierki ochronne)” [BIS. Sygn. Cz. 1] 

Przy domu Mi osierdzia im,. Jana Paw a II prowadzony przez Caritas Archi-

diecezji Cz stochowskiej funkcjonuje Klub Seniora zrzeszaj cy ok. 30 uczestni-

ków. Spotkania klubowe odbywaj  si  raz w tygodniu, a uczestniczy mog  

uczestniczy  m.in. w zaj ciach z nauki j zyka angielskiego i spotkaniach oko-

liczno ciowych. Przy Dziennym Domu Pobytu – jedynej takiej placówce funk-

cjonuj cej w Cz stochowie, dzia a od 2005 Klub Seniora prowadzony przez 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rodzin Prometeusz zrzeszaj cy  

w swoich szeregach ok. 30 uczestników, dodajmy e w zaj ciach DDP uczestni-

czy ok. 50 osób [ BIS. Sygn. Cz. 11]. 

Dom Pomocy Spo ecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Alberty-

nów, realizacje projekt „Razem atwiej” którego celem jest integracja miesz-

ka ców placówki z otoczeniem miejskim. Jak wskazuj  organizatorzy projektu 

jednym z jego celów jest „zmiana nastawienia, do ycia, poznanie nowych ludzi  

i otwarcie si  na spo eczno  lokaln ” [BIS. Sygn. Cz. 4]. Podobny charakter 

ma projekt realizowany przez Dom Pomocy Spo ecznej przy ul Kontkiewicza  

w Cz stochowie pn. „Godno  seniora” W jego ramach zaplanowano wyjazdy 

rekreacyjne, wycieczki, czynny udzia  w yciu kulturalnym miasta oraz aktyw-

no  na zaj ciach terapeutycznych realizowanych na terenie placówki. Jak 

wskazuj  jego autorzy: „Z planowanych dzia a  uda o si  zrealizowa  tylko te, 

do realizacji których wystarcza  wk ad w asny dps. Projekt nie otrzyma  adnego 

dofinansowania, wobec czego jego program musia  ulec znacznej modyfikacji. 

Zorganizowano dwa wyjazdy rekreacyjne do Z otego Potoku oraz trzy wyj cia 

do kawiarni w ramach cz stochowskiego programu „Kawiarenka dla Seniora”. 

Poza tym Mieszka cy byli aktywizowani na terenie dps podczas licznych zaj  

terapeutycznych” [ BIS. Sygn.Cz.5]. Miejska Galeria Sztuki w Cz stochowie 

zainicjowa a, jak to okre la „rodzinny projekt edukacyjno – warsztatowy 

„Zróbmy to razem” adresowany do dwóch pokole : dziadków i wnucz t (od 5 do 10 

lat). Zamierzeniem organizatorów by o stworzenie warunków do dzia ania twórcze-

go, w wyniku którego powstaje wspólne dzie o. Warsztaty maj  odr bne tematy, na 

ka dych wykonana jest inna praca artystyczna. Prowadzone s  przez specjalistów od 

edukacji artystycznej oraz wolontariuszy. Realizowane by y od lipca do wrze nia  

i obj y swym zasi giem niemal 200 uczestników [BIS. Sygn.Cz.7]. 
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Filharmonia Cz stochowska seniorom legitymuj cym si  kart  rencisty lub 

emeryta oferuje udzia  w koncertach w cenie ulgowej w sezonie artystycznym 

2011/2012 jest to kwota 15 z , Jeszcze wi ksz  ulg  zapewnia seniorom ucz sz-

czaj cym na uniwersytety III wieku (w sezonie 2011/2012 jest to bilet w cenie  

9 z otych) [BIS. Sygn.Cz. 6]. 

Bank Czasu Seniora – projekt socjalny dzia a  wolontarystycznych realizo-

wany przez Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej w Cz stochowie opiera si  na 

samopomocy, polegaj cej na wymianie us ug pomi dzy jego uczestnikami.  

W zale no ci od swoich umiej tno ci i zasobów uczestnicy banku deklaruj , 

jakie rodzaje us ug mog  wiadczy  na rzecz innych, a osoby koordynuj ce jego 

dzia alno  na bie co kieruj  tak  pomoc do potrzebuj cych, zgodnie ze zg a-

szanym zapotrzebowaniem. Us ugi wiadczone na rzecz innych cz onków banku 

czasu s  odnotowywane – najcz ciej jednostk  rozliczeniow  jest zwyk a go-

dzina, niezale nie od rynkowej warto ci us ugi. "Zarobione" w ten sposób go-

dziny mo na nast pnie "wyda " na potrzebn  w danej chwili pomoc, której 

udzieli która  z osób nale cych do systemu, oferuj ca interesuj c  nas us ug . 

Projekt maj cy na celu aktywizacj  osób starszych, prze amanie samotno ci 

mo liwo  samopomocy. Projekt zosta  rozpocz ty w ostatnim kwartale 2011, 

stad trudno na razie mówi  o jego zasi gu i efektach [ BIS. Sygn. Cz.9].  

Sprawdzony tak e w innych o rodkach miejskich projekt MOPS w Cz sto-

chowie „Kawiarenka dla seniora” pozawala seniorom aktywnie uczestniczy   

w yciu towarzyskim na równi z innymi mieszka cami. Mo liwo  skorzystania 

z oferty kawy lub herbaty za symboliczn  z otówk , likwiduje bariery finanso-

we. W projekcie uczestnicz  z jednej strony restauratorzy, którzy zgadzaj  si  na 

okre lonych zasadach przyjmowa  w swoich lokalach seniorów. Z drugiej stro-

ny seniorzy, którzy na podstawie pobranych w siedzibie O rodka bonów mog  

uczestniczy  w akcji. W projekcie uczestniczy 8 restauratorów i obejmuje ok. 

300 seniorów [BIS. Sygn.Cz.10]. 

Program Aktywny senior realizowany jest Miejski O rodek Sportu i Rekre-

acji Na ofert  sk adaj  si  zaj cia p ywalni, m.in., callanetics, zaj cia z choreote-

rapii, organizowane s  wycieczki m.in. do Ojcowskiego Parku Narodowego.  

W ramach projektu odby a si  Senioriada'2011 – Sportowa Olimpiada Seniorów 

Regionu Cz stochowskiego, któr  wspó organizowa y m.in. Uniwersytet Trze-

ciego Wieku przy Akademii Jana D ugosza. 

Organizator  szacuje w sumie 3872 wej  na zaj cia w ramach programu co 

daje na sam  p ywalnie ponad 500 wej  miesi cznie w pozosta ych zaj ciach 

uczestniczy o oko o 400 osób [ BIS. Sygn.Cz.12]. 

W ramach aktywizacji na uwag  zas uguje dzia alno  Stowarzyszenia Pla-

styków im. Dudy Gracza, które poprzez wystawy i konkursy animuje grup  nie 

tylko ok. 60 swoich cz onków ale zach ca do dzia a  ogó  seniorów z umiej t-

no ciami plastycznymi [BIS. Sygn.Cz.13]. 
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Teatr im. Adama Mickiewicza proponuje w ramach cyklu „ rody studenckie 

w Teatrze” bilety na spektakle w obni onej cenie 15–18 z  w szczególno ci s  

one adresowane dla s uchaczy Uniwersytetów III Wieku. Spektakle s  zawsze 

po czone z pocz stunkiem, którego fundatorem jest regionalny producent wody 

mineralnej – Jurajska. Inn  form  oferty kulturalnej dla osób starszych jest zain-

augurowany jeszcze w 2003 r. cz stochowski "Salon Poezji" Formu  Salonu 

oparta jest na prostym zamy le: co miesi c aktorzy teatru, albo go cie zaprosze-

ni czytaj  poezj  wybranych autorów. Aktorom akompaniuj  zaprzyja nieni 

muzycy. W Salonie goszczono m.in. Piotra Cyrwusa, Jerzego Stuhra, Janusza 

"Yanin " Iwa skiego, Piotra Machalic  i innych. Spotkania odbywaj  si  raz  

w miesi cu w foyer lub na scenie kameralnej teatru [ BIS. Sygn.Cz.15].  

Szko y nie dysponuj  zbyt szerok  oferta adresowan  do seniorów, do nie-

licznych nale y projekt „Przyjazna biblioteka” który zosta  uruchomiony w ra-

mach przez Techniczne Zak ady Naukowe. W jego ramach umo liwia si  eme-

rytowanym pracownikom TZN-u oraz osobom starszym mieszkaj cym w okoli-

cach szko y nieodp atne korzystanie ze szkolnego centrum multimedialnego  

i zasobów biblioteki. Osoby zainteresowane mog  uzyska  kart  biblioteczn  

i wypo ycza  dost pne pozycje ksi kowe, jak równie  korzysta  z b d cej  

w posiadaniu biblioteki prasy [BIS. Sygn.Cz.17]. 

Odr bn  ofert  proponuj  starszym mieszka com Cz stochowy, popularne 

tak e w innych rodowiskach miejskich Uniwersytety III Wieku, funkcjonuj ce 

na koniec 2011 roku przy Akademii Jana D ugosza w Cz stochowie, Akademii 

Polonijnej i Politechnice Cz stochowskiej, skupia y w swoich szeregach ponad 

1200 uczestników.  

Organizacje pozarz dowe, tak wa ne w kszta towaniu rodowiska miejskie-

go dla osób starszych proponuj  g ownie dzia alno  samopomocow  i klubow . 

Zarówno Zarz d Okr gowy Polskiego Zwi zku Emerytów i Rencistów, Polskie 

Towarzystwo Diabetyków, Stowarzyszanie Cz stochowskich Amazonek, sku-

piaj ce w swoich organizacjach tak e osoby w wieku senioralnym, specjalizuj  

si  w spotkaniach rodowiskowych dla swoich cz onków i wiadczeniu im nie-

zb dnej pomocy [K pa, 2011]. 

 

 

4.Podsumowanie 
 

Przyj cie lokalnego programu wsparcia seniorów w Cz stochowie i inicja-

tywy, które s  realizowane, by  mo e nie satysfakcjonuj  do ko ca, pozostawia-

j  pewien niedosyt i implikuj  pytania: czy te dzia ania s  wystarczaj ce, czy s  

skuteczne, czy ich efekty na trwale przeciwdzia aj  wykluczeniu spo ecznemu 

osób starszych? Nie ulega w tpliwo ci, e okres dwóch lat funkcjonowania pro-

gramu to zbyt krótki czas, by ocenia  jego efektywno , tym niemniej zmiany 
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wydaj  si  by  ju  widoczne. Temat staro ci zosta  w Cz stochowie wywo any  

i wy wietlony, poszczególne podmioty ycia publicznego – nie tylko przy okazji 

programu poznaj  si  – ale zaczynaj  wspó dzia a , co jest tak wa ne [Mirow-

ska,2008} dla realizacji spójnej polityki spo ecznej w rodowisku lokalnym. 

Przeciwdzia anie ekskluzji seniorów w rodowisku miejskim poprzez ich akty-

wizacje, jest tym atwiejsze im bardziej rozbudowan  infrastruktur  instytucjo-

naln  dane rodowisko dysponuje. Oczywi cie oferta poszczególnych jednostek 

musi by  dostosowana do wieku odbiorców i ich mo liwo ci osobistych. Im 

szersza b dzie oferta tym atwiej dostosuje si  do indywidualnych potrzeb po-

szczególnych odbiorców i tym wi ksza grupa skorzysta, prze amuj c m.in. osa-

motnienie oraz zmieniaj c w asny model i obraz staro ci.  
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Ryszard Majer 

 

ACTIVATION OF THE ELDERLY IN AN URBAN ENVIRONMENT  
AS A FORM OF COUNTERACTING SOCIAL EXCLUSION 

 
Abstract 

 

The process of social exclusion influences especially the dynamically aging Polish society, 

particularly elderly persons living in an urban environment. There are many factors influencing the 

exclusion from the society, which include: the economic, health and living environment factors. 

Social inclusion of the seniors should be conducted on all levels of the social policy, however the 

most important role should be played by the local governments. Only on the local level it is possi-

ble to recognize the reasons for social exclusion and create a system in which a number of entities 

will include the eldest citizens to the society by way of a process of social activation. The process 

of activation should be programmed, realized and monitored, because only then it will become  
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a successful process which will create a real chance to counteract social exclusion of seniors. In 

the introduction to the article, the author presents the theoretical aspects of social exclusion and the 

goals of the inclusion process. In the part devoted to the abilities of influencing social policies by 

the local government, the author presents an example of Cz stochowa as a city that has created  

a senior aid program. In the third part of the article the author presents the results of the studies 

based on the monographic sheets of the Senior Initiative Bank, according to which, the range of 

the activation activities for the local senior society can be evaluated. 

Key words: social exclusion, local social policy, policy towards old age. 
 
 


