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Fundacja Zaczyn (www.zaczyn.org) zajmuje się wspieraniem aktyw-
ności publicznej osób starszych. Najnowszy numer pisma sfinanso-
waliśmy ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ra-
mach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Redakcja pisma: Hanna Bagińska, Barbara Dziubińska, Maria
Hałas, Barbara Izydorczyk, Hanka Misiewicz, Milena Mocarska,
Barbara Moroz, Anna Pielińska, Przemysław Wiśniewski. Skład:
Joanna Reniger.

Część zmian będzie obowiązywać od stycznia 
2016 roku, inne zaś – od lutego. Ustawa noweli-
zująca została uchwalona w sierpniu 2015 roku, 
jednak ze względu na wielkość i znaczenie wpro-
wadzanych zmian okres między datą ogłoszenia 
aktu prawnego a datą jego wejścia w życie, 
ustalono aż na sześć miesięcy – upłynie on wraz 
z pierwszymi miesiącami 2016 r.

Ponadto – zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385) – nastąpi 

wzrost minimalnego wynagrodzenia na umowie 
o pracę i pensja będzie wyższa o 100 zł, czyli rów-
na 1850 zł brutto, wprowadzony zostanie dłuż-
szy okres wypowiedzenia oraz tzw. e-zwolnienia 
lekarskie.

Co najważniejsze, w marcu 2016 roku nastąpi 
coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-ren-
towych. Jednak szczegóły wzrostu tych składek 
obecnie nie są jeszcze znane. Po Nowym Roku 
okaże się, czy będzie to wzrost kwotowy czy pro-
centowy.

Obecnie wiek emerytalny zarówno dla kobiet, 
jak i mężczyzn wynosi 67 lat. Data przejścia 
na emeryturę wynika z daty urodzenia danej 
osoby – można to również sprawdzić na stronie 
internetowej ZUS, gdzie zamieszczono odpowied-
nie tabele. W sejmie obecnie posłowie dyskutują 
nad projektem w sprawie obniżenia wieku eme-
rytalnego – zgodnie z propozycją miałby on być 
różny w zależności od płci – dla kobiet wynosiłby 
60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Jednak decyzję 
o przejściu w tym wieku na emeryturę mieliby-
ście podejmować samodzielnie. Trzeba pamiętać, 
że od tej decyzji będzie zależeć wysokość naszej 
emerytury – będzie ona z pewnością niższa, jeśli 
się na to zdecydujemy. Projekt tej ustawy można 
przeczytać na stronie internetowej sejmu (www.
sejm.gov.pl).
Świadczenia emerytalne nie są wysokie – zwy-

kle nie wystarczają na zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb. Emeryci coraz częściej podejmują 
się dodatkowego zatrudnienia, aby w ten sposób 
podwyższyć swą emeryturę, czyli po prostu do niej 
„dorobić”. Często podpisywaną umową jest 
m.in. umowa-zlecenie, dlatego też warto wspo-
mnieć o wprowadzanych zmianach w oskładko-
waniu umów zlecenia. Jeśli dana osoba pracuje 
w oparciu o kilka umów-zleceń, dotyczyć jej bę-
dzie nowe ich oskładkowanie – mianowicie jeśli 
pierwsze zlecenie będzie wykonane za niższą 
kwotę niż 1850 zł (równowartość minimalnego 
wynagrodzenia), składki na ubezpieczenie spo-
łeczne będzie trzeba odprowadzić również z na-
stępnej umowy (lub następnych umów). Oznacza 
to, że na umowach zleceniach zarobimy mniej 
niż wcześniej. Dopiero przy dochodach powyżej 
1850 zł można będzie nie odprowadzać składek 
od umów dodatkowych umów. Warto pamiętać, 
że oskładkowanie tych umów-zleceń odnosi się 
do składki rentowej, emerytalnej oraz chorobo-
wej (choć dobrowolnej), a także wypadkowej. 
Z kolei składka zdrowotna nadal będzie pokrywa-
na ze wszystkich umów-zleceń.

W Nowym Roku – zmiany 
w kodeksie pracy
Nadchodzący 2016 rok 
przyniesie duże zmiany 
w prawie – m.in. kilka 
dodatkowych uprawnień 
pracownikom oraz liczne 
zmiany w kodeksie pracy. 
Dotyczą one licznych sposobów
zatrudnienia – m.in. umów 
o pracę, ich długości, a także 
umów-zlecenie, na okres
próbny czy zwolnień lekarskich. 

Co więcej, od stycznia 
wzrośnie kwota minimalnego 
wynagrodzenia, co oznacza, 
że pracodawca nie będzie
mógł zaoferować mniej osobie 
pracującej na tzw. etacie.
Poniżej przybliżamy wybrane
przepisy – głównie dotyczące
osób starszych dorabiających
do emerytury.
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Teatr Dramatyczny m.st 
Warszawy, ubiegłoroczny 
zdobywca certyfikatu „Miejsca 
Przyjaznego Seniorom”, nie 
zwalnia tempa. 
W lutym przygotował kolejne
ciekawe propozycje. Dzięki 
programowi „Teatr Przyjazny 
Seniorom” bilety można kupić
za 20 złotych. 
Co zobaczymy?

Opowieść o Cudotwórcy (w tej roli Adam 
Ferency), którego moc objawia się w jednym 
na dziesięć przypadków. Historię wędrownego 
uzdrowiciela – Franka Hardy’ego – opowiada 
on sam, jego żona (Anna Gajewska) i impresario 

(Andrzej Blumenfeld). „Cudotwórca” jest grany 4 
lutego na Scenie im. Haliny Mikołajskiej (PKiN).

Najnowszą premierę, czyli słynny „Cabaret” 
w wersji scenicznej z muzyką ansamblu na żywo 
(dixielandowy sekstet zabrzmiał jak big-band – 
pisali krytycy), ze śpiewem, tańcem i podwójną 
historią miłosną. No i oczywiście hipnotyzują-
cym, szalonym i zepsutym Mistrzem Ceremonii 
(Krzysztof Szczepaniak), który nie ustępuje kreacji 
Joela Greya w nagrodzonym ośmioma Oscarami 
filmie. „Cabaret” jest grany 7 lutego na Scenie 
im. Gustawa Holoubka (PKiN). 

„Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie” 
Iwana Wyrypajewa to relacja ze spotkania trojga 
bliskich sobie ludzi. Rozmowa zaczyna się grą to-
warzyską i prowadzi do walki, w której stopniowo 
bohaterowie zrzucają maski. Ścierają się poglądy 
na życie, wracają wspomnienia z dzieciństwa, 
pojawiają się tematy samotności, przemijania 

i relacji damsko-męskich. „Jedna z postaci wierzy 
w Boga, druga w nic nie wierzy, trzecia wierzy 
w terapeutę. Trzy wyraźne postawy, jak żyć” – 
mówi Katarzyna Herman. Aktorce partnerują 
Zdzisław Wardejn i Witold Dębicki. Spektakl jest 
grany 18 lutego na Scenie na Woli im. Tadeusza 
Łomnickiego przy ulicy Kasprzaka 22. 

Ponadczasowy dramat „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego, który bezbłędnie portretuje wady 
i zalety Polaków. „Tak sobie rozmyślam po obejrze-
niu spektaklu: reżyseria znakomita, dynamiczna, 
precyzyjna, efektowna a zawsze z sensem – pisa-
ła Anna Shiller –  Aktorzy rewelacyjni, takiej dyk-
cji i głosów, sprawności ruchowej i zespołowego 
aktorstwa nie pamiętam, kiedy uświadczyłam.” 
Spektakl jest grany 25 lutego na Scenie Przodow-
nik przy ulicy Olesińskiej 21.

Więcej informacji na stronie www.teatdrama-
tyczny.pl i pod numerem tel. 22 632 03 70.

Teatr Przyjazny Seniorom

E łączy pokolenia
E Łamie stereotypy
E inspiruje
E zachwyca

Jakub Jabłonka  
Paweł Łęczuk

patronami wydania wywiadu-rzeki z Dj Wiką 
pod tytułem „DJ Wika. Jest moc!”. Książka uka-
zała się nakładem wydawnictwa Burda i można 
ją kupić w księgarniach w całej Polsce. W książ-
ce Wika opowiada o swoim życiu i aktywności 
artystycznej i społecznej. Autorami publikacji, 

którzy spędzili z naszą ambasadorką i pomysło-
dawczynią Parady Seniorów, są Jakub Jabłonka 
i Paweł Łęczuk. Gratulujemy ciekawej publikacji. 
Naszych czytelników zachęcamy zaś do zakupu 
książki.

Patronujemy książce 
„DJ Wika. Jest moc!”
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Jest ustawa o osobach 
starszych, ale…

11 września 2015 r. sejm przegłosował usta-
wę o osobach starszych, która wprowadza obo-
wiązek systematycznego monitorowania sytuacji 
społecznej seniorów. Ustawa powstała w Sejmo-
wej Komisji Polityki Senioralnej kierowanej wów-
czas przez posła Michała Szczerbę. Wprowadzo-
ny do niej zapisy definiują osobę starszą, za którą 
uważa się – zgodnie z najbardziej upowszechnio-
nymi klasyfikacjami międzynarodowymi – osoby 
posiadające 60 i więcej lat. Sprecyzowanie wieku 
daje możliwość bardziej precyzyjnego badania 
sytuacji osób starszych, które w imieniu premiera 
będzie wykonywał minister pracy i polityki spo-
łecznej. Każdego roku, do końca października, 
ma on informować obie izby parlamentu o sytu-
acji osób starszych w Polsce. Przygotowana infor-
macja ma dotyczyć takich spraw jak aktywność 
społeczna i zawodowa, poziom wsparcia społecz-
nego, zdrowie.

Niestety, w styczniu 2016 roku nie było jesz-
cze rozpoczętych prac nad rozporządzeniem, 
które pozwoliłoby zrealizować zapisy ustawy tj. 
objąć monitoringiem 13 wskazanych przez nie 
obszarów. O przyspieszenie dyskusji i prac nad 
projektem rozporządzenia do ustawy apelowali 
na posiedzeniach Sejmowej Komisji Polityki Se-
nioralnej eksperci, a także reprezentanci organi-
zacji senioralnych deklarujących udział w konsul-
tacjach treści rozporządzenia. Uczestnicy obrad 
przekonywali, że wiele zadań ustawy wymaga 
opracowania szczegółowej metodologii badania 
sytuacji osób starszych, a samo przeprowadzenie 
monitoringu trzeba będzie przekazać kilku mini-

sterstwom lub też innym instytucjom. W związku 
z czym pracy nie da się wykonać w ciągu kilku 
miesięcy.

Bezpłatne porady prawne
również dla seniorów

Od nowego roku w Polsce jest udzielana nie-
odpłatna pomoc prawna dla najuboższych, osób 
do 26 roku życia, posiadaczy Karty Dużej Rodziny 
a także osób 65+, kombatantów i weteranów. Jest 
to związane z wejściem w życie ustawy o nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 
która wypełnia wymogi dotyczące pomocy praw-
nej zawarte w europejskiej konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności oraz 
w Karcie Praw Unii Europejskiej. Ustawę prze-
głosowano w poprzedniej kadencji parlamentu, 
a 26 sierpnia podpisał ją prezydent Andrzej 
Duda. Szczegółowy zakres pomocy jest bardzo 
szeroki, aczkolwiek nie może ona dotyczyć spraw 
podatkowych związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowa-
nia do jej rozpoczęcia. W pierwszych tygodniach 
stycznia były jeszcze powiaty, w których system 
darmowych porad nie został sprawnie wdrożony. 
Jak zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości - sy-
tuacja ta powinna jednak ulec zmianie w następ-
nych tygodniach.

Zgodnie z ustawą, w kraju ma działać ponad 1 
500 punktów, w których bezpłatne porady będą 
udzielane w wymiarze 20 godzin tygodniowo. 
Pomoc będą świadczyć adwokaci lub radcowie 
prawni na podstawie umowy zawartej z powia-
tami, które odpowiadają za lokalną koordynację 
sieci. Do udzielania bezpłatnych porad dopusz-

czono, ale w szczególnych wypadkach, aplikan-
tów adwokackich i radcowskich, działających 
z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego. 
Powiat będzie mógł powierzyć prowadzenie poło-
wy punktów na swym terenie organizacjom poza-
rządowym. Pomoc prawna będzie finansowana 
z budżetu państwa, ze środków wojewodów, któ-
rzy udzielą dotacji celowej powiatom.

Za mało wolontariatu

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu za-
inaugurowała kampanię społeczną, która ma 
na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym 
i przekonanie ich o dużym społecznym znaczeniu 
pracy wolontariuszy. Organizatorzy akcji prze-
prowadzą serię spotkań w centrach wolontariatu 
oraz uniwersytetach trzeciego wieku, w 10 pol-
skich miastach. Kampania pod hasłem „Aktywni 
do setki” ma udowodnić osobom przechodzącym 
na emeryturę, że pracując, jako wolontariusz nie 
tylko pomaga się innym, ale także sobie, szcze-
gólnie w sytuacji, kiedy po przejściu na emeryturę 
traci się sens i chęć do życia.

Z badań TNS Polska „Wolontariat w wieku 
60+” jedna trzecia ankietowanych seniorów 
zgłaszała swój udział w pracach, w ciągu roku. 
To mało w porównaniu do udziału wolontariuszy 
seniorów w życiu społecznym państw Unii Euro-
pejskiej. Centrum poprzez kampanię promować 
będzie aktywność ze szczególnym zaangażowa-
niem w sprawy społeczne poprzez pracę w wo-
lontariacie. Sytuację utrudnia fakt, że nie w peł-
ni wykorzystuje się propagowanie i informacje 
o wolontariacie poprzez internet, ponieważ tylko, 
co piąty senior ma do niego dostęp. Dlatego pod-
czas kampanii wykorzystywane będą urządzenia 
mobilne i aplikacje stworzone z myślą o wolon-
tariuszach. 

Będzie to wolontariat kompetencyjny polega-
jący na wymianie usług np. nauczyciel będzie 
czytał ksiązki dzieciom, udzielał korepetycji, praw-
nik społecznie będzie udzielał porad. Wspólne 
zagospodarowywanie czasu wolnego ułatwi 
życie i wpłynie na codzienną aktywność. Zapo-
trzebowanie na ten rodzaj pracy społecznej jest 
ogromne.

Warto podkreślić, że według badań naukowych 
osoby starsze pracujące, jako wolontariusze, żyją 
dłużej, są zdrowsze, mają lepsze samopoczucie. 
Naukowcy z University of Toronto oraz akademic-
kie ośrodki naukowe z USA i Kanady na podsta-
wie badań uznali, że największe korzyści z pracy 
wolontariusza mają osoby przewlekle chore pod 
warunkiem, że w ciągu roku przeznacza na pracę 
100 godzin, czyli 2 – 3 godziny tygodniowo. 

Opracowała 
Barbara Dziubińska  

Aktualności
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Jak trafiła Pani do projektu?
Jestem z wykształcenia psychologiem społecz-

nym, praca z ludźmi, to moja pasja. Od dziecka 
działałam w harcerstwie, moi rodzice, to także 
harcerze. Po studiach pracowałam w Głównej 
Kwaterze ZHP, potem w Fundacji Orange, zaj-
mującej się edukacją z wykorzystaniem nowych 
technologii i bezpieczeństwem w sieci. Zaintere-
sowałam się ogłoszeniem, że wolontariusze po-
szukiwani są do kształcenia seniorów w zakresie 
obsługi komputera. Zgłosiłam się. A potem ta 
działalność tak mnie wciągnęła, że zajęłam się 
nią w pełnym zakresie.

Czy seniorzy, którzy zgłosili się na te 
kursy mieli już kontakt z komputerem, 
czy raczej nie?

W większości były to osoby całkowicie „zielo-
ne”. Kursy obejmowały 10 spotkań półtorago-
dzinnych. Uczestniczyło w nich nie więcej niż 10 
osób, co dawało możliwość podejścia do każde-
go z kursantów i rozwiązania jego problemu. Przy 
większej grupie byłoby to niemożliwe. Poza tym 
w kursie mogło uczestniczyć tyle osób, ile było 
komputerów, to zrozumiałe.

Czy seniorzy zaakceptowali sytuację, 
że uczy ich młoda osoba, co burzy usta-
lony od początku świata porządek, że to 
młodzi są uczeni przez starszych, a nie 
odwrotnie?

Większość nie miała z tym problemu, były jed-
nak także osoby nieufne, którym sprawiało trud-
ność oswojenie się z tą sytuacją. Niełatwo było je 
przekonać.

Na kursy w większości zgłaszają się pa-
nie. Jak Pani sądzi, dlaczego?

Myślę, że panom przeszkadza ambicja. Po pro-
stu wstydzą się okazać, że czegoś nie umieją. Jed-

nak nie mogę powiedzieć, że się nie pojawiają, 
choć są w mniejszości.

Zapewne rozmawiała Pani z kursanta-
mi. Jakie są ich motywacje, co sprawi-
ło, że postanowili nauczyć się obsługi 
komputera?

Motywacje są różne. Ciekawość, chęć aby nie 
odstawać od młodszych członków rodziny. Nie-
którzy pragną przeglądać strony informujące 
o różnych imprezach. Pojedyncze osoby są zain-
teresowane bankowością elektroniczną. Najczę-
ściej jednak chodzi o możliwość łatwego kontaktu 
z członkami rodziny, bądź przyjaciółmi mieszkają-
cymi daleko. Na przykład przez Skype’a.

10 spotkań dla kogoś, kto nigdy nie 
miał styczności z komputerem, to chy-
ba mało żeby zdobyć i utrwalić wiado-
mości.

Nie wspomniałam, że wszyscy kursanci dostali 
od miasta wspaniały prezent w postaci pięknie 
wydanego, dobrze zilustrowanego i czytelnie 

napisanego „Warszawskiego e- podręcznika 
seniora”. A po drugie, każdy senior, niezależnie 
od tego, czy uczestniczył w kursie, czy nie, mógł 
zgłosić się na indywidualne konsultacje kompu-
terowe i tu rozwiązać swoje problemy. Niektóre 
osoby wstydziły się, że nie nadążają na kursie 
i takie konsultacje w cztery oczy z instruktorem, 
to był dla nich ” strzał w dziesiątkę”. Mnóstwo 
osób zgłosiło się na konsultacje po Warszaw-
skim Tygodniu Seniora, w czasie którego były 
przedstawiane informacje o szkoleniach kompu-
terowych. Wiele osób właśnie wtedy dowiedziało 
się o istnieniu szansy bezpłatnego doskonalenia 
umiejętności komputerowych. Na przyszłość taka 
informacja powinna być zamieszczana w lokal-
nych gazetach, stacjach radiowych i programach 
telewizyjnych.

Ubiegłoroczny projekt, w czasie które-
go udzielono 1730 konsultacji jest za-
kończony. Co możemy powiedzieć o te-
gorocznym?

Do tej pory problemem było późne rozpoczy-
nanie projektu. Ze względu na różne uzgodnienia 
organizacyjne i finansowe zaczynał się w czerw-
cu i  kończył w grudniu. Mam wielką nadzieję, 
że stanie się on całoroczny i ruszy się już w lutym 
lub najpóźniej w marcu. Każdy senior, który ukoń-
czył 60 rok życia będzie mógł bezpłatnie doskona-
lić swoje umiejętności w zakresie obsługi kompu-
tera, tabletu, telefonu komórkowego, cyfrowego 
aparatu fotograficznego. Wystarczy zgłosić się 
pod adresem www. senioralna.um.warszawa.pl

Rozmawiała: 
Barbara Moroz

Oswajanie z myszką, czyli 
przygody z komputerem
W Warszawie jest 360 tysięcy 
osób w wieku senioralnym, 
powyżej 60 roku życia. 
W ramach programu 
„Warszawa przyjazna 
seniorom” na lata 2013- 
2020, obejmującego różne
dziedziny seniorskiego życia,
miasto zajęło się organizacją
bezpłatnych szkoleń
komputerowych dla osób 60+.

Szkolenia takie od 2013 roku
były prowadzone, a będą także
w roku 2016 w kilkunastu
punktach na terenie całego 
miasta. Kursami, a także 
indywidualnymi konsultacjami 
zajmują się ( z jednym
wyjątkiem) młode osoby.
Oto rozmowa z Aleksandrą 
Kozubską.



14 grudnia 2015 r. odbyła się gala pierwszej 
edycji programu certyfikowania Miejsca Przyja-
zne Seniorom. W gali wzięło udział ponad 100 
gości, w tym laureaci pierwszej edycji – 26 in-
stytucji publicznych i komercyjnych działających 
w Warszawie. Aż trójka wyróżnionych to insty-
tucje Wilanowskie, mamy jednak na liście naj-
bardziej przyjaznych seniorom miejsc również 
podmioty z Bielan, Śródmieścia, Woli, Mokotowa, 
Ochoty czy Rembertowa.

Program certyfikowania „Miejsce Przyjazne Se-
niorom” powstał w ramach projektu „Kreatorzy 
Standardów” prowadzonego przez Fundację ZA-
CZYN we współpracy z Urzędem m. st. Warsza-
wy. Działanie sfinansowano ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej.

Miejsce Przyjazne Seniorom –
certyfikaty rozdane!
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Członkowie Rad Seniorów z Woli i Mokotowa wręczają nagrodę.

Helena Norowicz
Ania Pielińska z Fundacji ZACZYN (po prawej) wręcza nagrodę 
Marcie Skowrońskiej (Muzeum Sztuki Nowoczesnej).

Członkowie Rady Seniorów dzielnicy Wilanów.
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Laureaci: Klubokawiarnia MiędzypokoleniowaBurmistrz dzielnicy Bielany

Przemysław Wiśniewski, Prezes Fundacji ZACZYN.
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DJ Wika, gość specjalny Gali
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Gdy mówimy o maratonie, najczęściej myślimy 
o bardzo trudnym i wyczerpującym biegu na po-
nad 42 kilometry. Tymczasem maraton istnieje 
również w turystyce i jest konkurencją jeszcze trud-
niejszą. Na Mazowszu jest to wędrówka non stop 
ścieżkami puszczy Kampinoskiej. Dystanse to 50, 
75 i 100 kilometrów. Trzeba je przebyć w czasie , 
odpowiednio :12, 18 i 24 godziny. Ten turystyczny 
maraton, w którym bierze udział około 400 osób 
z całej Polski odbywa się raz w roku, w pierwszy 
weekend października. Impreza zaczyna się wie-
czorem. Ludzie wędrują z latarkami przez całą 
noc, a potem jeszcze, gdy chodzi o dystans 100 
km- przez cały dzień. W nocy najbardziej dokucza 
senność, szczególnie nad ranem, w dzień daje się 
we znaki obezwładniające znużenie. Nie wszyscy 
są w stanie wytrwać, chociaż impreza ta skupia 
raczej wytrawnych turystów.

Dzielny 89- latek

Zdarzyło mi się spotkać człowieka, który w tych 
maratonach brał udział ponad 20 razy, w tym 
11 razy na 100 km, 4 razy na 75 km, 8 razy na 
50 km. Działo się to w latach 1988- 2010. Może 
nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
fakt, że pan Marian Hłuszanin, mieszkaniec war-
szawskiej Białołęki liczy sobie dziś 89 lat, czyli gdy 
ostatnio wędrował w maratonie miał lat 84.

W życiu zawodowym pan Marian, będąc 
oficerem piechoty również sporo się ruszał, ale 
nie można powiedzieć, aby poza tym prowadził 
szczególnie zdrowy tryb życia. Przez wiele lat pa-
lił papierosy, lubil dobrze zjeść, tym bardziej, że 

kuchnia, jaką prowadzila pierwsza, nieżyjąca dziś 
żona, była smakowita, ale obfita i kaloryczna.

Po przejściu na emeryturę bardzo serio zajął 
się turystyką i to zarówno nizinną jak górską 
i kolarską.Mając 62 lata po raz pierwszy wystar-
tował w maratonie po puszczy Kampinoskiej i to 
od razu na 75 km. 21 lat temu zdał egzamin na 
przewodnika turystyki pieszej i od tego czasu za-
czął prowadzić bardzo popularne w środowisku 
miłośników wędrówek wycieczki o nazwie „Raj-
mundowe Ścieżki”(nazwa pochodzi od drugiego 
imienia bogatera tego tekstu).W tym roku padł 
rekord; odbyła się sześćsetna wycieczka tego cy-
klu.W końcu listopada, kolejna 607 wędrówka na 
11 kilometrowej trasie Nowodwory- Jabłonna. 
Wszystkie odbyte wycieczki są skrupulatnie opi-
sane, zaś najbardziej wytrwalym uczestnikom 
pan Marian przyznaje własne dyplomy za udział 
w 25, 50 lub stu wycieczkach. Trasy są piękne, 
malownicze na przykład doliną Świdra do Wią-
zowny. Nie wszystkie są trudne,  mniej doświad-
czeni mogą delektować się spacerami po pusz-
czy Kampinoskiej np z Truskawia do Lasek,  albo 
z Wólki Węglowej do Truskawia.

Z żoną lepiej

Od 22 lat pana Mariana wspiera poznana 
na szlaku druga malżonka, pani Edyta. Bywa, 
że wspólnie wędrują. Pan Marian musiał przy-
zwyczaić się do kuchni wegetariańskiej, dania 
mięsne, z których całkiem nie zrezygnował, jada 
sporadycznie. W domu jego pasją jest rozwiązy-
wanie krzyżówek. Mamy więc kilka składników 
sprzyjających długowieczności : ruch, zdrowa 
dieta, gimnastyka umysłu, pozytywne relacje 
z osobami bliskimi. Jest człowiekiem pogodnym, 

zrównoważonym. Uważa się za człowieka speł-
nionego. Zebrał mnóstwo medali i odznak za 
sukcesy w turystyce pieszej, górskiej i kolarskiej. 
Najbardziej dumny jest chyba ze swoich „Raj-
mundowych Ścieżek”. Zapytany o pierwszą wy-
mienia ją natychmiast. Odbyła się 16 kwietnia 
1994 roku na trasie liczącej 31 km z Czosnowa 
do Leszna, przez Babską Górkę. Do pana Ma-
riana można dołączyć nawet jeśli się nie jest 18 
latkiem. Wystarczy wybrać krótszą wycieczkę. 
Program wszystkich znaleźć można w internecie 
na stronie : www.pieszo.waw.pl

Barbara Moroz

Wędrówki i krzyżówki

Pan Marian na szlaku Grupa przy kapliczce w miejscowości Sieczuchy na skraju Puszczy Białej

an Marian z uczzestniczką „Rajmundowych 
Ścieżek”, której wręczył dyplom za wytrwa-
łość
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Starsi ludzi bardzo często 
spotykają się z niechęcią, 
nieprzyjemnym traktowaniem, 
wręcz z agresją. Nadaje
się do tego każde miejsce, 
nawet bank,  dlatego 
zapotrzebowanie na kulturę
staje się coraz pilniejsze

Nigdy nie wpadłam na pomysł, żeby medyto-
wać w miejscach publicznych dopóki nie prze-
prowadzono reorganizacji w moim ulubionym 
banku. Wtedy okazało się, że jest to nie tylko 
możliwe, ale ze wszech miar wskazane, bowiem 
najprostsza usługa, czyli wybranie pieniędzy, wy-
musiła na mnie stratę dwóch godzin. Ludzi było 
sporo, a czynne tylko dwa okienka, przy dwóch 
pozostałych jedna osoba rozmawiała przez tele-
fon, a druga wyglądała, jakby zaklinała komputer 
i świata dookoła nie dostrzegała.

Kolejka rosła, nie było już miejsc siedzących, 
bo nowa stylizacja wnętrza wymagała mniejszej 
ilości krzeseł, niż było kiedyś ( a chodzę do tego 
banku już ponad dziesięć lat).

Czas dramatycznie się dłużył. Jedna z osób nie 
wytrzymała i wyszła, wolne miejsce chciała zająć 
starsza pani, ale młody człowiek wyglądający na 
biznesmena był szybszy. Spokojnie usiadł, udając, 
że staruszki nie ma.” Kto pierwszy ten lepszy, ja 
nie mam czasu mamrotał zadowolony”. Minęło 
dwadzieścia minut. Starsza pani, która długo 
i cierpliwie czekała poprosiła o przepuszczenie, 
chciała odebrać emeryturę.

Ciszę przerwał młody człowiek, który chwilę 
przedtem zajął jej miejsce. „Przecież pani jest za 
stara, żeby być w ciąży” stwierdził kpiąco. Odpo-
wiedziałam błyskawicznie. „Pan ze swoim stosun-
kiem do starości długo nie pociągnie”. Licho mnie 
podkusiło, żeby się do niego odzywać. Od takiego 
chama, mogłam dostać po głowie.Na szczęście, 
młodzian tylko zabił mnie wzrokiem, wstał i wy-
szedł. Starsza pani milczała z opuszczoną głową. 
Niech pani idzie do okienka powiedziałam  gło-
śno i nikt się nie sprzeciwił. Może bali się, że i im 
wywróżę krótkie życie.

Czekając na swoją kolejkę, zastanawiałam się, 
dlaczego młodzi ludzie są tak bezwzględni wobec 
starszych osób. Nie pierwszy raz obserwuję taką 
sytuację. Nie tylko nie rwą się z pomocą, ale ob-
rażają. Ileż razy słyszałam starucha, stara rasz-
pla, niemrawiec, dziadyga. W kolejkach, w auto-
busie, w sklepie, a teraz w banku. W sytuacjach 
stresowych ta agresja narasta. Uważam, że 
trzeba to zmienić. Oczywiście nie mam zamiaru 
wychowywać byle chamów, ani też nie domagam 
się szczególnych praw dla emerytów, bo często 
radzą sobie znakomicie, używając np. parasolki 
albo waląc agresora torbą po głowie.

Nie domagam się, więc szczególnych praw dla 
emerytów w życiu codziennym, bo nie każdy jest 
nieśmiałym, zramolałym, bojącym się wszystkich, 
człowiekiem.

Jestem zwolenniczką dogodnych sytuacji. Ta-
kich, co trudności wywołujących stres, a w koń-
cu agresję właściwie w stosunku do wszystkich, 
można zmienić. Zwyczajne ułatwienie życia nam 
wszystkim. Często dzieje się zupełnie odwrotnie, 
jak we wspomnianym banku. Wielka reorganiza-
cja, elektronika na dzień dobry. Numerki zamiast 
pytań, kto z państwa ostatni. Krzesełka przy 
okienkach kasowych, kasjerki wstają, jak podcho-
dzi klient z uprzejmym, dzień dobry. I to wszystko 
o kant pobić. Pozorna elegancja nie zastąpi zwy-
kłego porządku. Kiedyś był w banku podział na 
klientów wybierających czy wpłacających pienią-
dze, osobno transakcje bezgotówkowe, zakłada-
nie lokat i obsługa innych bankowych produktów. 
Teraz, jak powiedziała mi jedna z kasjerek, panie 
przy okienkach załatwiają wszystko, bo muszą się 
wykazać operatywnością, Dzięki temu w kolejce 
po odbiór gotówki można stać i dwie godziny, bo 
akurat kasjerki namawiają kogoś do skorzysta-
nia z nowych bankowych propozycji. Ta sytuacja 
utrudnia życie wszystkim i chamowi także. To do-
prowadza do stresu i agresji nie tylko jego, ale też 
do agresji o wiele bardziej kulturalnych osób. 

Nie usprawiedliwia to nikogo, a przede wszyst-
kim nie usprawiedliwia banku. Rozumiem wszyst-
ko, własne interesy, rentowność, sprawiedliwość 
wobec pracowników, nowoczesność w obsłudze 
klientów. Jest to potrzebne, ale potrzebne jest też 
uwzględnienie różnorodności klientów, w tym lu-
dzi starszych. Nie postuluję o osobne boksy, wita-
nie od progu z kwiatami, i ciągnięcie ich do kasy 
w pierwszej kolejności, bo nie jest to potrzebne. 
Gdyby w bankach był logiczny, a nawet taki jak 
kiedyś, podział załatwianych spraw, mniej byłoby 
stresujących sytuacji i mniej agresji.

Jeszcze jaskrawiej przejawia się agresja wo-
bec ludzi starszych w przychodniach lekarskich 
i to wcale nie tych publicznych, ale i prywatnych. 
Z taką przychodnianą agresją spotkałam się oso-
biście. Czekała na wizytę u dermatologa. Nie było 
żadnych przypadków wyjątkowych, pacjentów 
z wysoką temperaturą, raną w głowie czy złama-
ną ręką. Przede mną czekały dwie starsze panie. 
Skracając czas oczekiwania na wejście do gabine-
tu plotkowały z największą przyjemnością. Takie 
ich prawo. Nikogo nie powinno, to obchodzić, ale 
obeszło młodą, znakomicie ubraną dziewczynę. 
Widać było, że ma kasę i nie ma cierpliwości. Nie 
wiem, może to jakiś zwyczaj młodych ludzi, ale 
ona tak, jak i facet w banku, zaczęła mamrotać 
do siebie. Zaczęła od pyskowania na przychodnie 
zdrowia, nikt jej nie poparł. Zamknęła buzię na 
chwilę i zaczęła czepiać się bez najmniejszego 
sensu rozmawiających starszych pań. „Emerytki, 

stare kobiety, wszystkie takie same, nie wiedzą, 
co robić z wolnym czasem to idą do lekarza, sie-
dzą tam godzinami, zajmując miejsce ludziom, 
którzy muszą iść do pracy. Wymyślają sobie cho-
roby i gadają o nich z lekarzami. Jak stara wej-
dzie do gabinetu trwa to godzinami, bo lekarz, 
jak ksiądz staje się spowiednikiem. To skandal 
w prywatnych przychodniach jest zupełnie ina-
czej – wściekała się”.

Starsze panie przestały rozmawiać i słuchały 
tego, co mówi z zainteresowaniem. „No, i co. Nie 
mam racji„! Zwróciła się do nich. „ O co chodzi. 
Niech się pani uspokoi. Nikt się przed panią nie 
wpycha  do lekarza. Albo idź pani do prywatnej 
przychodni, jak się tutaj nie podoba - dodała dru-
ga”.

Istnieją społeczne przekonania, że ludzie starsi 
zabierają czas innym, sami mając go za dużo, 
że bezczelnie starają się wykorzystać własną 
starość, przepychając się, żądając jakiś szczegól-
nych względów, bo są słabsi fizycznie i psychicz-
nie i dodają nieśmiało, że tego wymaga szacunek 
dla osób starszych. Na takie argumenty młodzi 
ludzie nie zwracają uwagi, tak jakby w ich ży-
ciowej perspektywie starość nie istniała. Pewnie, 
gdyby np. emerytom przyznać prawo do wykorzy-
stywania starości, tak jak kiedyś prawnie zagwa-
rantowano kobietom w ciąży życiowe udogodnie-
nia, mniej byłoby młodzieńczych wrzasków.

Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby i cho-
ciaż coraz częściej zdarza się, że kobiety starsze 
np. pięćdziesięcioletnie bywają w ciąży. To zdarza 
się o wiele częściej, że starsze osoby znakomicie 
dają sobie radę ze społecznym chamstwem i po-
trafią wykorzystywać nie swoje lata, a przyzwo-
itość i kulturę, która powinna obowiązywać bez 
względu na wiek.

Barbara Dziubińska

Emerytka to nie kobieta w ciąży
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Nie mam pojęcia skąd wzięło się 
przekonanie, że ludzie starsi są
bardziej podatni na oszustwa, 
ale wiem bardzo dobrze, że to
prawda

Wszyscy znamy metodę na wnuczka i wszy-
scy wiemy, że oszustom za jej używanie grozi 
kryminał. Są jednak metody, które pozwalają na 
oszukiwanie ludzi, a szczególnie ludzi starszych, 
w majestacie prawa i na ich własne życzenie.

Nikt tej metody nie nazwał, ale jak w metodzie 
na wnuczka zaczyna się od telefonu.

Dzwoni przedstawiciel firmy np. produ-
kującej zdrową żywność, zdrową pościel,
zdrowe garnki, cudowne leki, bez których
już tylko umierać, jakieś przyrządy do
uzdrawiającego masażu, nowoczesne-
go badania nadciśnienia albo zestawy 
produktów najlepszych dla zdrowia, czy 
wszelkie inne cuda, które pozwolą nam
zachować zdrowie i ułatwić sobie życie.
Przemiła panienka, potrafiąca być panien-
ką bezczelną, jeśli ją zbywamy, zaprasza
nas na spotkanie prezentujące wyżej wy-
mienione osiągnięcia. Namawia nas bezlitośnie 
na wzięcie udziału w prezentacji, a kiedy jej kon-
sekwentnie odmawiamy, wytacza na koniec naj-
cenniejszy argument. Informuje nas, że za samo 
przyjście na spotkanie, otrzymamy prezent, a dla 
małżeństw przewidziany jest nawet podwójny.

Przyznaję, że dwa razy się skusiłam, trzeci raz 
poszłam, żeby przekonać się, że metoda naga-
niania na takie spotkania jest taka sama, ich 
przebieg prawie taki sam, a prezenty można ku-
pić w najbliższym sklepie komunalnym za kilka 
złotych.

Już podczas pierwszego spotkania było jakoś 
dziwnie. W hotelowej sali siedzieli prawie wy-
łącznie starzy ludzie, wyglądający, jak klasyczni 
emeryci, którym nie powodzi się zbyt dobrze. 
Byli pomięci, pomarszczeni, ubrani w stare ciu-
chy i chociaż kobiety miały zrobione fryzury, to 
ich widok zasmucał, przynajmniej mnie. Starość 
w takim wydaniu przygnębia najbardziej i takiej 
starości się boimy. Nie chodzi o choroby, niepeł-
nosprawność ciała, bo to jest w sposób naturalny 
wpisane w wiek starszy, ale o to, że ci ludzie byli 
smutni i wyglądali na słabych i bez znaczenia. Or-
ganizatorzy zaprosili ich właśnie, dlatego, licząc 
w dodatku na ich naiwność, wcale nie w trosce 
o nich, a we własnym biznesowym interesie.

Wychodząc z założenia, że ludziom starszym 
można wcisnąć każdą głupotę, byle dotyczyła 
ochrony zdrowia i długiego życia starali się udo-
wodnić, że ich produkt jest najlepszy na świecie. 

Barwnie opowiadali o niekompetencji lekarzy, 
o złym sposobie leczenia, braku znajomości naj-
nowszych osiągnięć medycznych  itp. Ale, doda-
wali z entuzjazmem, z tej sytuacji jest wyjście, 
bo oto ich produkt znakomicie nadrobi braki, 
a nawet – w niektórych przypadkach - zastąpi 
lekarza. 

To nie był koniec przedstawienia. Słowa przed-
stawienie użyłam specjalnie, bo prowadzący 
spotkanie, prezentowali produkt prawie tańczą, 
pokazywali jego zalety np. gotując w super garn-
kach na parę albo okrywając się pledami, które 
uzdrowią ciało.

Co więcej, zapewniali, że kochają tych scho-
rowanych, chcących żyć, jak najdłużej starszych 
ludzi, kochają ich, tak bardzo, że sprzedadzą  pro-
dukty nawet w ratach.

Muszę przyznać, że naprawdę są zdolni i prze-
konujący. Sama złapałam się na ich marketin-
gowe umiejętności i kupiła komplet garnków. 
Kupiłam na raty, a kupowałam tym chętniej, bo 
do garnków, do gotowania na parze, dostałam 
w prezencie komplet pościeli z wielbłądziej wełny, 
która uzdrawia podczas snu. Takie zachęcające 
bonusy to prawie reguła
Ładna mi zniżka i ładny bonus! Przez trzy lata 

spłacałam pożyczkę, co miesiąc klnąc na głos, 
że jestem kompletną kretynką Nigdy nie była mi 
potrzebna taka ilość garnków, które po użyciu 
wymagały mozolnego mycia. Owszem jestem za 
zdrowym gotowaniem na parze, ale wystarczy je-
den  garnek, a ich ceny są na moją kieszeń.

Na drugie spotkanie poszłam trochę wbrew 
sobie, ale znowu dałam się złapać na

obiecywane korzyści materialne. Na zaprosze-
niu, które dostałam, bo miłej panience podałam 
swój adres, było wyraźnie napisane, że każdy 
uczestnik dostanie kosz żywnościowy, a w nim 
będzie: kawa, herbata, szynka, pasztet, miód, 
konfitury czekolada, kakao i coś tam jeszcze.

Sprzedawali opaski do mierzenia ciśnienia. 
Można było sprawdzać ciśnienie wszędzie łącz-
nie z głową. Spotkanie było nudne i chyba nikogo 

nie interesowało, ale trzeba było siedzieć do koń-
ca, bo dopiero wtedy dawali prezenty. Wreszcie 
doczekaliśmy się. Każdy z uczestników dostał pla-
stikową torebkę, a w niej, batonik, jednorazowe 
opakowanie pasztetu, podobnie mikroskopijny 
pojemniczek dżemu i miodu oraz równie małe 
opakowanie pasty rybnej. Nie będę przytaczała 
tego, co pomyślałam o organizatorach, a przede 
wszystkim o sobie. W stosunku do siebie byłam 
bardziej łagodna.

Po raz trzeci poszłam, żeby się upewnić, czy 
schemat spotkań jest taki sam. Był taki sam. Za-
wsze tylko sami starsi ludzie, wybierani zgodnie 

z zasadą im starszy, tym łatwiej da się go 
oszukać, przepraszam przekonać.

Brawo dla organizatorów, brawo dla 
prezenterów, którzy lekceważąc lekarzy 
i ich wiedzę wskazywali na produkt, który 
może nie tylko przedłużyć życie, ale za-
pewni  zdrowie do śmierci. Tak właśnie 
zachęcali do kupna preparatu w kilku-
dziesięciu buteleczkach, jako cudownego 
eliksiru zdrowia i młodości.

Obserwowałam – na szczęście – nie-
licznych, którzy załapali się na śliczne 
słówka podpisywali cyrograf na wzięcie 

pożyczki. Co prawda organizatorzy nikogo do 
tego nie zmuszali, ale jest to tylko część prawdy, 
bo argumenty przez nich wysuwane, były podpro-
gowymi przekazami, które wpajały przekonania 
w rodzaju, że bez ich produktu  codziennie będą 
bardziej chorzy, żaden lekarz im nie pomoże, że 
sami sobie szkodzą, stawiając na jedną szalę 
zdrowie i pieniądze. Ludzie się nabierali i kosz-
tem późniejszego zaciskania pasa, kupowali pro-
dukt, którego skuteczność była prawdopodobnie 
żadna, bo przecież gdyby było inaczej wiedziałby 
o tym świat. Ale przez kilka godzin mogli być 
szczęśliwi.

Obserwowałam także tych, co wychodzili 
z takich spotkań nieszczęśliwi, bo wychodzili                         
z przekonaniem, że mieli szansę na zdrowie, a te-
raz zostają im kolejki w rejonowej przychodni i le-
karze, którzy leczą statystycznie, bo tak im przed 
chwilą ten facet z firmy powiedział. Na pocie-
szenie dostają ścierkę do wycierania kurzu albo 
pojemnik na orzeszki, czy mopa, który okazuje się 
być długim kijem owiniętym w plastik.

Mam nadzieję, że tak jak ja nie dadzą oszuki-
wać się zbyt długo.

Organizatorom, najczęściej młodym ludziom, 
bezwzględnie wykorzystującym naiwność ludzi 
starszych, życzę tylko jednego, żeby w przyszłości 
dali się oszukać takim bezwzględnych marketin-
gowcom, jak oni sami.

Barbara Dziubińska 

Im starszy, tym głupszy? 
Jak dać się oszukać
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Rozmowa z Elżbietą 
Szwałkiewicz, prezesem 
Polskiego Stowarzyszenia
Opiekunów „Z Nami Łatwiej” 
oraz przewodniczącą Koalicji 
Na Pomoc Niesamodzielnym.

Wiele osób nie wie, że opiekun medycz-
ny to osobny zawód. Opiekunowie są 
traktowani niemal jak „tańsza pielę-
gniarka”…

Pielęgniarstwo to zawód z długą tradycją, 
a pielęgniarki z biegiem lat zyskują na znacze-
niu w światowych systemach ochrony zdrowia. 
W Polsce mają one szerokie kompetencje zawo-
dowe, które obejmują świadczenia lecznicze, re-
habilitacyjne, edukację zdrowotną  i pielęgnację 
– obecnie głównie pielęgnację specjalistyczną. 
Polskie pielęgniarki kształcą się na poziomie wyż-
szym zawodowym (licencjat) i uniwersyteckim 
(magister), a ich głównym zadaniem zawodo-
wym jest asystowanie lekarzowi w ratowaniu ży-
cia, w procesie diagnozy  i leczenia. Pielęgniarek 
jest za mało w stosunku do zadań, jakie mają do 
wykonania w zakładach leczniczych, a ponadto 
są nieadekwatnie wynagradzane za swoją pracę, 
co budzi zrozumiałe frustracje. 

Z kolei zawód opiekuna medycznego pojawił 
się na rynku polskim w 2008 roku, czyli jest nowy. 
Kwalifikacje są nabywane na poziomie zasadni-
czego kształcenia zawodowego, a do kompeten-
cji opiekuna należy podstawowa pielęgnacja, co 
oznacza pomoc osobie niesamodzielnej w zaspo-
kajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych, ta-
kich jak jedzenie, wydalanie, utrzymanie higieny 
osobistej i poruszanie się. Czynności pielęgna-
cyjne nie są czynnościami medycznymi, ale ich 
wykonywanie jest niezbędne dla życia, musi to-
warzyszyć leczeniu pacjentów niesamodzielnych. 
Z tego powodu opiekun medyczny w klasyfikacji 
zawodów usytuowany jest jako medyczny zawód 
pomocniczy. Niestety, wśród gwarantowanych 
świadczeń szpitalnych znajdziemy takie świad-
czenia pomocnicze, jak transport sanitarny, ale 
nie znajdziemy podstawowej pielęgnacji. 

Z czego to wynika?
W myśleniu osób zarządzających szpitalami 

nadal obowiązuje paradygmat, że to pielęgniar-
ki wykonują czynności podstawowej pielęgnacji. 
Większość osób nie bierze pod uwagę, że są to 
proste czynności niewymagające drogiego kształ-
cenia na poziomie wyższym, że pielęgniarek jest 
zbyt mało i w codziennej praktyce nie jest możli-
we, aby zajmowały się karmieniem, myciem i np. 
zmianą pieluchomajtek. Takie podejście powodu-

je, że w szpitalach nie zatrudnia się opiekunów 
medycznych, a podstawową pielęgnacją zajmują 
się często członkowie rodziny pacjenta. W wielu 
przypadkach jest to jednak niemożliwe – w efek-
cie mamy powikłania groźne dla zdrowia i życia, 
np. odleżyny. By zmieniać pozycję pacjenta dłu-
gotrwale unieruchomionego na szpitalnym łóżku 
nie jest potrzebna wysoko wykwalifikowana pie-
lęgniarka, która musi podać leki kilkudziesięciu 
pacjentom i ogarnąć całą masę innych czynno-
ści, lecz opiekun medyczny, który nie odejdzie od 
łóżka pacjenta na zbyt długo i nie dopuści do 
komplikacji. To odpowiedzialna praca, ale stosun-
kowo prosta.

Zawód opiekuna został wpisany do kla-
syfikacji zawodów Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej głównie dzięki Pani 
staraniom. Dlaczego jednak nie udało 
się wprowadzić do szpitali prawdziwej 
pielęgnacji osób, które bezwzględnie 
tego potrzebują. Na jakie opory Pani 
natrafiła?

Oceniam tę sytuację dość drastycznie – to ni-
skie kompetencje społeczne i etyczne personelu 
medycznego i wiążący się z tym brak odpowie-
dzialności za zaniedbania pielęgnacyjne powodu-
ją, że zarządzający szpitalami nie widzą potrzeby 
zatrudniania opiekunów medycznych. A ponadto 

Kim jest „opiekun medyczny”?
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nie mają potrzeby zapewnienia odpowiedniej 
przestrzeni pielęgnacyjnej i sprzętu wspomaga-
jącego pielęgnację. Także pacjenci i ich rodziny 
godzą się na brak podstawowej pielęgnacji i zwy-
kle nie zgłaszają roszczeń w związku z zaniedba-
niami pielęgnacyjnymi – nawet gdy skutki tych 
działań są widoczne i bardzo bolesne. 

W jaki sposób można – Pani zdaniem – 
zwiększyć dostępność usług opiekunów 
dla seniorów?

Konieczne jest stabilne źródło finansowania 
usług opiekuńczych, gdyż przeciętnego polskiego 
seniora nie stać na opłacenie ich we własnym za-
kresie. Jest to bardzo ważne w sytuacji osób, któ-
re nie mogą liczyć na codzienną pomoc członków 
rodziny. Możliwość zatrudnienia profesjonalnego 
opiekuna zmieni sytuację życiową wielu osób, 
a tym samym poprawi się jakość opieki w ogóle, 
co w ostatecznym rozrachunku zmniejszy koszty 
opieki medycznej nad tą grupą obywateli. Pod-
kreślam, że bez przynajmniej częściowego sfi-
nansowania kosztów usług opiekuńczych – czy 
to z budżetu państwa, czy z funduszu pielęgna-
cyjnego powstałego z solidarnie płaconych przez 
każdego obywatela składek – nie będzie możliwe 
zwiększenie liczby wykwalifikowanych opiekunów 
i upowszechnienie ich usług. 

O opiekunach mówi się, że to jeden z naj-
bardziej perspektywicznych zawodów. 
Sami opiekunowie twierdzą jednak, że 
są nieszanowani…

Opiekun medyczny to obecnie jedyny zawód, 
który w znacznej mierze pomoże rozwiązać 
problemy związane z opieką nad osobami prze-
wlekle chorymi i niesamodzielnymi. Kreatorzy 
polityki zdrowotnej i społecznej muszą wziąć po 
uwagę co najmniej 3,5-milionową rzeszę osób 
przewlekle chorych, u których prawidłowa pod-
stawowa pielęgnacja i kontynuacja leczenia far-
makologicznego pod profesjonalnym nadzorem 
jest warunkiem ich funkcjonowania w swoim śro-

dowisku. Nie wiem, czy można sobie pozwolić na 
lekceważenie zawodu, dzięki któremu uniknie się 
ciągłego leczenia powikłań wynikających z zanie-
dbań pielęgnacyjnych, nawracających częstych 
hospitalizacji czy nawet wyniszczenia i śmierci. 
Nabycie kwalifikacji w tym zawodzie jest po-
twierdzone egzaminem przeprowadzonym przez 
Państwową Komisję Egzaminacyjną i dyplomem 
bądź świadectwem państwowym. Z kolei kwestia 
szanowania osób wykonujących ten zawód jest 
bezpośrednio związana z kulturą pracy w da-
nym zakładzie – z pewnością są miejsca, które 
nie spełniają podstawowych oczekiwań, nie tylko 
opiekunów medycznych.

Czy powinien zostać wprowadzony system 
certyfikowania opiekunów niewykwalifikowanych 
i jakiś zakres minimum umiejętności, które powin-
ni udowodnić, podejmując pracę?

Certyfikacja jest tu niezbędna, podobnie jak 
wyznaczenie standardu podstawowej pielęgna-
cji, który obowiązywałby wszystkie firmy i osoby 
świadczące odpłatne usługi opiekuńcze. Umoż-
liwiłoby to rodzinom i osobom korzystającym 
z opieki sformułowanie oczekiwań oraz ocenę 
jakości. Póki co należy ufać przede wszystkim 
osobom wykwalifikowanym, posiadającym po-
twierdzone kwalifikacje dokumenty

W jaki sposób należy szukać opieku-
na, a także jaki jest zwykle koszt takiej 
opieki?

Należy zacząć od rozmowy z pielęgniarką 
oddziałową, która może nam pomóc w zapew-
nieniu właściwej opieki, m.in. poprzez wskazanie 
możliwości zorganizowania pomocy dodatkowej 
osoby. Średnio koszt godziny opieki to 15 zł. Opie-
kunowie pracują za różne stawki, najczęściej mię-
dzy 10 a 15 zł za godzinę..

Jakie środki finansowe przeznacza 
statystyczny szpital na usługi pielę-
gnacyjne i opiekuńcze?  Ilu opiekunów 
powinien zatrudniać dyrektor takiego 
szpitala? 

Jeżeli są ponoszone jakieś koszty, to z reguły są 
to koszty rzeczowe związane z żywieniem, środ-
kami pielęgnacyjnymi czy produktami chłonnymi. 
W szpitalach nie dokumentuje się czynności pie-
lęgnacyjnych, z reguły nie wyróżnia się też tych 
kosztów w budżetach szpitali.

By było wykonane minimum pielęgnacyjne 
u pacjenta niesamodzielnego, co w praktyce 
szpitalnej oznacza pacjenta leżącego, który nie 
jest w stanie sam zjeść, umyć się i skorzystać z to-
alety, a ponadto cierpi na nietrzymanie moczu 
i duże ograniczenia w poruszaniu się, to w ciągu 
doby na jego pielęgnację trzeba przeznaczyć co 
najmniej 4 godziny. Jeden opiekun w czasie zmia-
ny.

Czy rynek prywatnych firm opiekuń-
czych rośnie i w jakim tempie?

Niemal większość tego rynku to tzw. szara 
strefa, gdzie opiekun jest zatrudniany indywidu-
alnie na podstawie umowy ustnej. Nie bada się 
sytuacji osób niesamodzielnych i ich rodzin, jak 
również nie zbiera się danych, jak rozwiązują one 
problem zapewnienia opieki.  Nie mam takich 
danych, które mogłabym przedstawić jako dane 
wiarygodne. Jedynie analizując dane statystycz-
ne, otrzymywane na podstawie spisu powszech-
nego, można wysnuć wniosek, że dotyczy to po-
nad miliona osób. Nie ma także danych o liczbie 
zakładów świadczących usługi opiekuńcze, gdyż 
nie ma obowiązku ich rejestrowania w Rejestrach 
Wojewodów. Obowiązują tu przepisy o działalno-
ści gospodarczej, a firmy są weryfikowane tylko 
wtedy, gdy świadczą usługi na zlecenie ośrodków 
pomocy społecznej.
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Rozmowa z p. Agatą 
Konarzewską, koordynatorką 
Q-Ruchu Sąsiedzkiego

Jako Q-Ruch Sąsiedzki prowadzicie 
dwa projekty – Dzień Sąsiada oraz Po-
dwórkową Gwiazdkę. Na czym one po-
legają?

Na co dzień czasem brakuje nam śmiałości 
i pretekstu, żeby zapukać do sąsiada, spotkać 
się, porozmawiać. Dzień Sąsiada i Podwórkowa 
Gwiazdka są odpowiednimi okazjami, aby podjąć 
inicjatywę, nawiązać kontakt z ludźmi mieszkają-
cymi za ścianą, zorganizować sąsiedzkie spotka-
nie – lepiej się poznać. Q-Ruch Sąsiedzki wspiera 
i zachęca mieszkańców, grupy nieformalne, lo-
kalne organizacje oraz instytucje, żeby otwierały 
się na swoich sąsiadów, a także na współpracę 
i współodpowiedzialność za swoje najbliższe oto-
czenie. Jesteśmy ruchem tworzonym przez ludzi, 
dla których dobre sąsiedztwo i pozytywne relacje 
sąsiedzkie są bardzo dużą wartością.

Gwiazdka z kolei to idealny moment na na-
wiązanie relacji i budowy dobrych stosunków są-
siedzkich, bo to czas niezwykły, niemal magiczny. 
Bożonarodzeniowa atmosfera sprzyja otwieraniu 
się na drugiego człowieka, w czasie świąt łatwiej 
pokonać dystans, nieśmiałość czy wszelkie inne 
bariery, aby nawiązać znajomość. 

Czy jest konieczne animowanie sąsiedz-
kich więzów poprzez imprezy integra-
cyjne, co więcej – ich wspólne przygoto-
wanie?

Największą wartością inicjatyw sąsiedzkich 
jest to, że organizowane są przez sąsiadów i dla 
sąsiadów. Nikt nie narzuca programu imprezy, 
jej charakteru, nawet miejsca czy terminu, w któ-
rym się odbywa. Z zasady komitet organizacyjny 
takiej inicjatywy jest otwarty – każdy, komu za-
leży na integracji, może się włączyć. Ze swojej 
strony zapewniamy pomoc, m.in. patronat nad 
wydarzeniem, wsparcie promocyjne i plastyczne, 
czyli pakiet materiałów, które mogą okazać się 
przydatne podczas spotkania. Oczywiście nie ma 
też żadnego przymusu – jeśli ktoś nie ma ocho-
ty brać udziału w takich spotkaniach, to należy 
uszanować jego decyzję i prywatność.

W inicjatywach sąsiedzkich najważniejsze jest 
to, aby sąsiedzi zrobili coś wspólnie – często jest 
to dla wielu osób w ogóle pierwsze – dodajmy: 
pozytywne! – doświadczenie takiej lokalnej współ-
pracy. Dzięki temu ludzie zyskują okazję, aby 
z częścią sąsiadów się w ogóle poznać, innych 
poznać lepiej, a co za tym idzie – zaczynają sobie 
ufać, otwierają się na innych, zaczynają intere-
sować się sobą i swoją okolicą. Taka mała rzecz 
jak sąsiedzkie spotkanie z okazji świąt może być 
początkiem czegoś naprawdę ważnego.

Jak wyglądają te warszawskie sąsiedz-
twa, w których prowadzicie działania? 
To różne dzielnice, inna specyfika… Co 
łączy, a co dzieli te miejsca?

Oczywiście – każde sąsiedztwo jest inne. Sto-
sunki sąsiedzkie różnią się w zależności m.in. od 
dzielnicy, typu zabudowy, rozmiaru osiedla, liczby 
pięter w zamieszkiwanym budynku, historii i toż-
samości danego miejsca, a także czasu, jaki się 
zamieszkuje w danym miejscu itd. Uważam, że 
każde sąsiedztwo ma swoją specyfikę, choć ogól-
nie mówiąc – stosunki sąsiedzkie w Warszawie 
nie są najlepsze. Wobec sąsiadów raczej czuje-
my dystans, rzadko nawiązujemy i utrzymujemy 
kontakty, nie zależy nam. Niestety często zdarza 
się, że w ogóle nie znamy osoby mieszkającej tuż 
za ścianą lub drzwi w drzwi. Co gorsza – nawet 
jeśli znamy sąsiada z widzenia, nie mówimy so-
bie nawet „Dzień dobry”. Oczywiście, nie wszę-

Podwórkowa gwiazdka, czyli jak 
wzmacniać międzypokoleniowe 
wspólnoty sąsiedzkie

Od 2010 roku w grudniu odbywa się Podwórkowa Gwiazdka – akcja zainicjowana przez war-
szawski Q-Ruch Sąsiedzki. Finał tegorocznej edycji odbył się w weekend 12 i 13 grudnia. 

Q-Ruch Sąsiedzki jest inicjatywą Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL. Głównymi założeniami Q-Ruchu jest integracja społeczności lokalnej na terenie Warszawy, 
poprawa wzajemnych relacji między sąsiadami, nawiązywanie więzi, wspólne organizowanie się 
poszczególnych społeczności. W ramach tych działań Q-Ruch koordynuje dwie akcje – ogólnopolski 
Dzień Sąsiada przypadający w czerwcu oraz warszawską Podwórkową Gwiazdkę, czyli jego lokal-
ną edycję świąteczną. Obie akcje koordynuje  zespół liczy zaledwie dwie osoby, co dziwi, zważyw-
szy, że w ramach każdej z akcji w samej Warszawie odbywa się kilkadziesiąt sąsiedzkich imprez 
wspieranych przez wolontariuszy.

W tegorocznym Dniu Sąsiada wzięło udział aż 80 sąsiedztw, a w Podwórkowej Gwiazdce – 
ponad 40. Każdy może zostać inicjatorem akcji w swoim sąsiedztwie. Najczęściej jednak robią to 
wspólnoty mieszkaniowe, klubokawiarnie, osiedlowe biblioteki, domy kultury, organizacje pozarzą-
dowe czy spółdzielnie. Chętnie do organizacji kameralnych spotkań wigilijnych zgłaszają się przez 
specjalną stronę internetową. Następnie otrzymują szczegółową wiedzę o tym jak zorganizować 
imprezę, pozyskać wolontariuszy, wciągnąć w inicjatywę całe rodziny.

Sąsiedzi zwykle razem wybierają ozdoby na osiedlową choinkę lub wspólnie je przygotowują, 
łamią się opłatkiem, kolędują i opowiadają zimowe opowieści. To okazja do nawiązania znajomości 
i, pogłębienia więzi czy zażegnania konfliktów. Również szansa na dotarcie do osamotnionych osób 
starszych i rozwinięcie relacji z ich udziałem.



/ 5/15

dzie sytuacja wygląda w ten sposób. Poznałam 
sąsiedztwa, gdzie mieszkańcy znają się z imienia 
i nazwiska, choć dopiero co się wprowadzili do 
budynku, zakładają inicjatywy wymiany usług, 
kooperatywy spożywcze, organizują wydarzenia 
kulturalne, wspólnie jeżdżą do pracy. Najważniej-
sze, aby czuć się dobrze – nie naruszać granic 
prywatności, ale jednocześnie być wrażliwym na 
potrzeby drugiego człowieka, np. starszej sąsiad-
ki, której można pomóc wnieść zakupy.

Jak funkcjonują seniorzy we wspólno-
tach sąsiedzkich? Czy częściej od mło-
dych ludzi udzielają się na rzecz lokalnej 
społeczności? Dbają o swoje bliskie oto-
czenie, starają się je zmienić, poprawić? 
Czy osoby te szukają też innych projek-
tów, działają wolontariacko, pomagają 
innym seniorom?

Zależy to przede wszystkim od konkretnego 
człowieka i szeregu czynników – m.in. jego wy-
chowania, cech charakteru, a nawet miejsca za-
mieszkania. Niestety, seniorzy są często bardzo 
samotni, wycofują się z aktywności społecznej 
lub są z niej wykluczani, zasklepiają się w swoich 
mieszkaniach, stają się nieufni albo po prostu nie 
mają siły brać udziału w życiu sąsiedzkim. Wydaje 
mi się jednak, że rzadko jest to świadomy wybór 
– raczej brak odpowiedniej oferty czy chociażby 
informacji, że coś ciekawego dzieje się w okolicy. 
Ponadto konieczna jest aktywizacja seniorów, 
gdyż często uważają oni, że wiele z organizowa-
nych projektów nie jest dla nich. Z drugiej strony 
warto jednak zauważyć, że niektórzy seniorzy są 
niesłychanie proaktywni! Czasem wystarczy, że 
wstąpią np. w szeregi osiedlowego klubu seniora 
lub zaczną uczęszczać na zajęcia w domu kultury 
i o wiele chętniej angażują się później w kolejne 
aktywności, a nawet zostają wolontariuszami.

W stolicy mamy wspólnoty sąsiedzkie 
zdominowane przez seniorów – np. blo-
ki czy podwórka do których wprowadzi-
ły się młode pary w latach 70. – obecnie 
większość ich mieszkańców to osoby 

dojrzałe wiekiem. Jak wyglądają ich re-
lacje, jakie mają oni problemy? 

To prawda, są takie bloki, do których w po-
dobnym czasie – niemal w jednym momencie – 
sprowadzili się ludzie w bardzo podobnym wieku. 
Sprawiło to, że było im znacznie łatwiej nie tylko 
nawiązać znajomości, ale i zintegrować się ze 
sobą, gdyż mieli wiele wspólnego, liczne punkty 
odniesienia – np. mieli dzieci w podobnym wie-
ku, podobnie spędzali czas, ale także dlatego, że 
mieszkali razem i w danym miejscu już dość dłu-
go. Z drugiej strony taka zasiedziałość prowadzić 
może do konfliktów sąsiedzkich, nierzadko prze-
chodzących na kolejne pokolenia, a czasami na-
wet do bierności czy też niechęci do zmian i przy-
zwyczajenia, że „tak jak jest, będzie zawsze”.

Kto spośród seniorów bierze udział 
w Waszych akcjach? Czy wiek lub wy-
kształcenie mają znaczenie?

W niektórych sąsiedztwach to właśnie senio-
rzy są inicjatorami wielu działań albo aktywnie 
włączają się w organizację sąsiedzkich wydarzeń. 
Są to zarówno seniorzy, jak i seniorki.  Niestety 
zazwyczaj nie znam poziomu wykształcenia tych 
osób, ale wydaje mi się, że nie ma to znaczenia. 
W każdym razie dla nas najważniejsze są z pew-
nością chęci!

Jakie role przyjmują seniorzy w przygo-
towaniu imprez?

Bardzo różne, są chętni do ogólnej pomocy, 
skutecznie też aktywizują swoich znajomych czy 
sąsiadów i przyprowadzają ich na nasze wyda-
rzenia. Z moich obserwacji wynika ponadto, że 
często przygotowują oprawę kulinarną imprezy.

Jak Pani sądzi, czego potrzebują senio-
rzy we wspólnotach sąsiedzkich, będą-
cych przecież jedną z podstawowych 
sieci relacji społecznych – miejsc inte-
gracji, wsparcia opiekunów społecz-
nych, czy może czegoś innego?

Myślę, że seniorzy potrzebują uważności i wraż-
liwości współmieszkańców, np. gdy dzieje się coś 
złego lub nie mogą sobie poradzić z pozoru pro-

stą czynnością. Niezbędne jest im także poczu-
cie bezpieczeństwa i pewność, że mogą zaufać 
innym sąsiadom – chociażby po to, aby zostawić 
im klucze, a także mieć pewność, że przypilnują 
mieszkania czy domu podczas wyjazdu do sana-
torium, podleją kwiaty, nakarmią kota itd. To są 
jedynie z pozoru drobne sprawy!.

Na pewno warto tworzyć miejsca integracji 
i miejsca aktywności lokalnej, ale nie tylko adre-
sowane do seniorów, ale raczej zachęcające do 
dialogu międzypokoleniowego, integrowania się 
z różnymi innymi grupami, podejmowania no-
wych wyzwań, uczenia się nowych umiejętności, 
dzielenia się wiedzą i jakże bogatym doświadcze-
niem. To bardzo podbudowuje poczucie wartości 
starszej osoby, której często świat i ludzie wokół 
dają do zrozumienia, że nie jest już potrzebna – 
a nawet, że przeszkadza! Tymczasem nic bardziej 
mylnego! Oczywiście, opieka i wsparcie to także 
niesłychanie ważne zagadnienie. Jednak są w ży-
ciu sytuacje, w których najważniejsze jest, aby 
mieć możliwość porozmawiania z kimś, otrzyma-
nia wsparcia w codziennych czynnościach. 

A czy samorządy w Polsce dbają o budo-
wanie kapitału społecznego wspólnot 
sąsiedzkich?

Budowanie kapitału społecznego powinno 
zaczynać się od podstaw, czyli od samego dołu 
– właśnie od wspólnot sąsiedzkich. Warto oczy-
wiście promować aktywne postawy, proponować 
mieszkańcom narzędzia partycypacji (w Warsza-
wie jest to np. budżet partycypacyjny czy inicja-
tywa lokalna) i wspierać oddolne inicjatywy. Naj-
ważniejsze jest jednak to, aby to sami mieszkańcy 
poczuli potrzebę wpływania na swoje sąsiedztwo, 
chęć włączania się w życie lokalne, poznawanie 
siebie i docenianie wagi relacji.

Czy po zorganizowaniu już kilku akcji 
macie pewne rady czy rekomendacje 
dla samorządów?

Przede wszystkim – nie utrudniajcie sąsiadom 
realizowania inicjatyw, bo to niesłychanie znie-
chęca na przyszłość! Sąsiedzkie spotkanie przed 
blokiem to nie impreza masowa. Tego typu ini-
cjatyw najczęściej nie ma potrzeby formalizować, 
zgłaszać ich, występować w ich sprawie o pozwo-
lenie. Samorządy powinny także tworzyć dobrą 
atmosferę i warunki do rozwoju takich inicjatyw, 
czyli zachęcać, dostarczać kolejne narzędzia – 
w chwili obecnej są to m.in. inicjatywa lokalna, 
budżet partycypacyjny. Tymczasem, niestety, 
urzędnicy czasami nie rozumieją, jak ważne jest 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego od 
podstaw, od dołu, przez samych obywateli. Wy-
daje mi się, że to jest kwestia zmiany mentalno-
ści, pokazywania, że można i warto brać sprawy 
w swoje ręce, a także dawać mieszkańcom możli-
wości i narzędzia, aby to robili.

Dziękuję za rozmowę.
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Kiedy usłyszałam od mojego szwedzkiego ku-
zyna, że Warszawa jest miastem pięknych kasz-
tanów i brzydkich starych ludzi poczułam się ob-
rażona, a przecież miał rację. Kasztany były i były 
piękne, ale mijający mnie starsi ludzie smutni, 
zaniedbani i ze starością nie było im do twarzy. 
„Starość wszędzie wygląda tak samo”– odpowie-
działam, wiedząc, że kłamię.

Nie może wyglądać tak samo, bo z bardzo wie-
lu badań przeprowadzanych w ciągu kilkudziesię-
ciu la wynika, że starość zależy nie tylko od nas 
samych, ale i od tego gdzie, jak i z kim żyjemy. 
Starsi ludzie twierdzą, że najgorzej jest, kiedy ży-
jemy sami ze sobą. Kiedy jesteśmy samotni, jakby 
nie wiedzieli, że starość w wielkim mieście jest 
wyjątkowa, że w wielkim mieście nigdy nie musi-
my być sami, a samotność i emerytura nie musi 
być koszmarem mijającego czasu. Może być 
zupełnie inaczej. Wystarczy wykazać odrobinę 
zainteresowania tym, co może zdziałać i z czego 
może skorzystać emeryt w wielkim mieście. Bo 
właśnie miasto, szczególnie teraz, kiedy rośnie za-
interesowanie społeczną strukturą ludności, a lu-
dzi starszych przybywa więcej, niż dzieci, stało się 
ośrodkiem inicjującym różne formy aktywności 
dla ludzi starszych.

Samorządy robią dużo, by ludzie starsi nie mie-
li problemu z nadmiarem wolnego czasu i jak ni-
gdy dotąd, ludzie starsi w miastach mogą wybie-
rać w różnego rodzaju zajęciach. Mogą korzystać 
m.in. z działalność domów kultury, uniwersytetów 
trzeciego wieku, osiedlowych kółek zaintereso-
wań, kawiarenek, z naprawdę różnorodnych ofert 
urzędów miast i z propozycji rozwijającej się dzia-
łalności organizacji pozarządowych. Niestety, jest 
to wybór bardzo często niewykorzystany.

Działalność domów kultury, uniwersytety trze-
ciego wieku zmieniły klimaty miasta, ale na psy-
chikę ludzi starszych nie wpłynęło to rewolucyj-
nie. Na własny użytek przeprowadzałam ankiety, 
z których wynika, że ludzie starsi nie specjalnie 
spragnieni są wiedzy, nie zależy im na własnym 
rozwoju, a wśród 150 osób, z którymi rozmawia-
łam podczas zajęć w jednym z uniwersytetów 
trzeciego wieku, tylko osiem osób zainteresowa-
nych było tym, co mówi wykładowca. Dla reszty 
liczył się wyłącznie aspekt towarzyski. Liczyło się 
wyłącznie to, że koleżance opowie się o swoich 
zdrowotnych dolegliwościach, przy których profe-
sorskie opowieści o starożytnym Rzymie  nie mają, 
żadnego znaczenia. Zapamiętałam szczególnie 
jedną wypowiedź.” Nie mam wyboru albo tu 
będę spała, albo przed telewizorem” i oczywiście 
osoba, która to mówiła nie żartowała.  Nie ona 
jedna spała na wykładach i zdawałoby się, że te 
kobiety nie maja wyboru. I jest to nieprawda one 

nie mają informacji, a – ciągnąc ich żarty, oferta 
na spanie jest dużo większa. Mam tu na myśli 
przeciętną emerytkę, a nie nieprzeciętną, z który-
mi nie ma najmniejszego problemu.

Nieprzeciętne emerytki zaprzyjaźniły się z kul-
turą i zainteresowane życiem kulturalnym stolicy, 
nie mają problemu z nadmiarem czasu. Kultura 
granic nie zna, ale trzeba oswajać się z nią dale-
ko wcześniej. Natomiast nigdy nie jest za wcze-
śnie zaprzyjaźnić się z przychodniami lekarskimi, 
a czas spędzony przed gabinetami lekarskimi, jest 
czasem poświęconym nie tylko dbaniem o swoje 
zdrowie, ale i o dobrą kondycję towarzyską. Opo-
wieści o przypadłościach medycznych własnych 
albo zasłyszanych, pozwalają zapełnić długie go-
dziny nudy. I jest to najgorszy z wszystkich moż-
liwych sposobów na wypełnianie starczej pustki, 
ale jest.

Na zapadłej więcej lub mniej prowincji za-
bijanie czasu polega, najczęściej na siedzeniu 
na przyzbie i obserwowaniu, jak życie przecieka 
między przyjazdem autobusu, przejściem sąsia-
dów do kościoła albo innymi lokalnymi wyda-
rzeniami. W wielkim mieście mamy wybór, nie 
musimy siedzieć i gapić się przez okno, chyba, 
że mieszkamy na parterze i mamy widok na całe 
podwórko, wtedy proszę bardzo, jest o.k. wiemy , 
co, kto i gdzie, i rejestrujemy życie sami w nim nie 
uczestnicząc. Jeśli ktoś tak lubi. Proszę bardzo.

Możemy jednak wyjść, machając tym, co nas 
obserwują i pójść na tańce do domu kultury, 
do kina na pół darmowy spektakl dla emeryta, 
odwiedzić wystawę, popływać, umówić się z kum-
pelką z uniwersytetu trzeciego wieku. Możemy ro-
bić mnóstwo rzeczy będąc sobą albo zachowując 
anonimowość. Ale właśnie dzięki temu możemy 
robić, co tylko nam się podoba. Nie musimy bać 
się ocen, sami nie musimy oceniać. Stajemy się 

wartością dla samych siebie. A wtedy stwierdze-
nie, że żyjemy dla samych siebie daje nam praw-
dziwą możliwość wyboru. Mnie nigdy przedtem 
nie przyszłoby do głowy, że mogę uczyć czytać 
i pisać dzieci z domu dziecka, a teraz, kiedy mogę 
to robić czuję się, jakbym życie społeczne zaczy-
nała na nowo.

Trzeba także wspomnieć o tym, że starsi ludzie 
organizują się sami. Organizują zgodnie z pra-
wem regularne spotkania. A działają, sami o tym 
nie wiedząc, słusznie”, bo celem nadrzędnym 
staje się  dla nich wzajemne niesienie sobie towa-
rzystwa i to tak, żeby wspólnie spędzać  czas, jak 
najprzyjemniej. Znam grupę kobiet, które spoty-
kają się w każdy piątek, na nazwane przez siebie 
„darcie pierza”. Są razem, rozmawiają o swoich 
sprawach, wymieniają poglądy, przepisy, któ-
rych efektami się często dzielą, plotkują na potę-
gę, ale i piszą wiersze, sztuki, które potem wy-
stawiają. Są zainteresowane i dzielą się tym, co 
myślą, co przeżywają. Najważniejsze jest jednak 
to, że zawsze mogą na siebie liczyć. Potem wraca-
ją do własnego życia nie zawsze fajnego, bardzo 
często samotnego, ale mają o czym myśleć i jak 
same mówią, i to prawie wszystkie, mają zajęcie.

Wspomniałam tylko o kilku możliwościach, 
a jest ich coraz więcej. Jedna z moich przyjació-
łek stwierdziła – i przyznaję jej rację – że gdyby 
chciała skorzystać, chociaż z połowy propozycji 
musiałaby zrezygnować ze snu, regularnych po-
siłków i słodkiego lenistwa.

Warto, w Nowym Roku rozejrzeć się po dziel-
nicy, poczytać w komputerze, w gazetach, o tym, 
co dzieje się w mieście, skorzystać z propozycji, 
a wtedy zabraknie czasu na starzenie się.

I oto chodzi.

Barbara Dziubińska

Starość w wielkim mieście,
czyli brak czasu?
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W Polsce mamy już ponad 100 
Rad Seniorów. Skąd się wzięły, 
czemu służą, jak je tworzyć?

Co to są Rady Seniorów?

Rady Seniorów to ciała kolegialne o charakterze 
konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które 
wspierają rady gminy w realizacji polityki senioral-
nej. W takim kształcie zostały określone noweliza-
cją ustawy o samorządzie gminnym, która weszła 
w życie 30 listopada 2013 r. Artykuł 5c rozdziału 
1 mówi, że gmina „sprzyja solidarności między-
pokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania 
aktywności obywatelskiej osób starszych w spo-
łeczności lokalnej.” Odnosi się w tym bezpośrednio 
do jednego z priorytetów Długofalowej Polityki Se-
nioralnej w Polsce na lata 2014-2020, którym jest 
zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie 
społeczności lokalnych i sprawy kraju oraz wzrost 
roli osób starszych w rozwiązywaniu problemów 
społecznych.

Nie znaczy to, że rady seniorów nie istniały przed 
nowelizacją ustawy. Jak wskazują redaktorzy ra-
portu „Zoom na rady seniorów. Diagnoza funkcjo-
nowania”1, w całej Polsce przed listopadem 2013 
roku działało około 46 rad, między innymi jedna 
z najstarszych w Polsce rada seniorów w Poznaniu 
powołana uchwałą rady miasta z 2007 roku. Jak 
widać, przed nowelizacją – dało się. Było jednak 
znacznie trudniej. Seniorzy zainteresowani tworze-
niem tego typu inicjatyw niejednokrotnie trafiali na 
opór samorządowców, nie zawsze chętnych odda-
waniu władzy nowym ośrodkom decyzyjnym. 

Od czasu nowelizacji ustawy o samorządzie 
gminnym liczba rad seniorów w całej Polsce gwał-
townie wzrosła – z ponad 40 pod koniec 2013 roku 
do ponad 100 w grudniu 2015. To bardzo dużo 
– bo oznacza wzrost o 150% -  ale jednocześnie 
w skali całego kraju to bardzo mało, gdyż w Polsce 
mamy blisko 2,5 tysiąca gmin. Tylko ułamek z nich 
ma dziś radę seniorów. Dodać należy, że większość 
istniejących rad działa na terenie gmin miejskich, 
wsie a także niewielkie miejscowości, w których 
mieszka duży odsetek osób starszych, nie włączyły 
jeszcze seniorów w procesy decyzyjne. 

Rady seniorów – dlaczego
ich potrzebujemy?

Rady Seniorów to odpowiedź na realne potrzeby 
osób starszych w naszym kraju. Prognozy pokazują 
jednoznacznie, że liczba seniorów systematycznie 
wzrasta, jednocześnie w najbliższych latach wzra-
stać będzie ich zaangażowanie społeczne. W Pol-
sce od 1992 roku wolno, jednak systematycznie 
wzrasta poczucie wpływu na sprawy publiczne. 
W 2014 roku wg. raportu CBOS (Opinie o demo-

kracji, 2014) deklarowało je 28% badanych, gdy 
zaś mówimy o wpływie na politykę na poziomie 
lokalnym, wskaźnik ten wynosi 51%. Choć staty-
stycznie wśród osób mających poczucie wpływu 
na sprawy publiczne dominują najmłodsi Polacy, 
nie ulega wątpliwości, że w najbliższym czasie 
wskaźnik ten wzrośnie również wśród starszych.

Jest dziś coraz więcej seniorów, którzy chcą 
sami kształtować swoją przyszłość i decydować 
o najbliższym otoczeniu. To osoby, które na wła-
sną rękę szukają możliwości, by uczestniczyć w in-
teresujących projektach obywatelskich i chcą się 
rozwijać, by nadążać za młodszymi. Uczestniczą 
w zajęciach w licznych instytucjach, biorą udział 
w debatach, konsultacjach społecznych, wykorzy-
stują czas, który zyskali dzięki emeryturze, by po-
zytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie. 
To obywatele(-seniorzy) świadomi swoich praw 
i otwarci na nowinki, szczególnie istotni dla środo-
wiska, przede wszystkim jako inicjatorzy zmian. 

Co prawda statystycznie dziś takie osoby są 
w zdecydowanej mniejszości jednak wszystko 
wskazuje, że ich liczba będzie stale wzrastać rów-
nież w niewielkich gminach. Jak pokazuje badanie 
TNS OBOP już teraz 56% seniorów jest chętna 
udzielać porad z zakresu posiadanych umiejęt-
ności/wykształcenia, 53% gotowe byłoby włączać 
się w prace organizacji działającej w środowisku 
osób starszych, a 48% mogłoby zaangażować się 
w działania na rzecz własnej miejscowości2. Dzi-
siejsi seniorzy to ogromny potencjał społeczny, nie 
zawsze wykorzystywany. To ludzie często gotowi 
do aktywności i posiadający wolny czas. 

Osoby po 65 roku życia stanowią dziś blisko 
1/5 populacji, zaś wedle prognoz GUS do 2050 
roku ich liczba w Polsce wzrośnie o 5,4 mln 
w stosunku do 2013 roku. Osoby starsze będą 
stanowiły wówczas aż 1/3 populacji. Jednocze-
śnie przewiduje się, że liczba urodzeń będzie się 
systematycznie zmniejszać, osiągając w 2050 r. 
wartość o blisko 30% mniejszą niż w 2013. Przy 
tym systematycznie będzie wydłużać się przecięt-
ne trwanie życia – dla mężczyzn o dziewięć lat, 
dla kobiet o sześć3. Oznacza to, że w najbliższej 
przyszłości staniemy się jednym z najstarszych 
demograficznie społeczeństw Europy.  Co trze-
ba podkreślić, w wiek senioralny i przedsenioral-
ny będą wchodzić nowe pokolenia – osób, które 
znaczną część życia przeżyły w społeczeństwie 
obywatelskim (choć bardzo słabym) i są świa-
dome swoich praw. Dzięki kampaniom informa-
cyjnym, inicjatywom rządowym i pozarządowym 
oraz działaniom środowisk opiniotwórczych co-
raz więcej osób z młodego i średniego pokolenia 
zdaje sobie sprawę z konsekwencji sytuacji demo-
graficznej i chce już teraz mieć wpływ na kształt 
swojej starości. Jak pokazują badania blisko 
3/4 Polaków już dziś o niej myśli4. Jednocześnie 
starość stała się dziś ważnym tematem debaty 

publicznej, zarówno, gdy mowa o podwyższaniu 
wieku emerytalnego czy emeryturach dzisiej-
szych dwudziesto i trzydziesto – latków  zatrud-
nianych na „śmieciówkach”, jak i nieuchronnym 
etapie w życiu człowieka, na który powinniśmy 
zawczasu się przygotować. W wiek 60+ wchodzą 
osoby publiczne, dla których starość może być 
dziś atutem. O starzeniu się mówi była pierwsza 
dama Jolanta Kwaśniewska w ramach projektu 
„Oswajanie starości” Fundacji „Porozumienie 
bez barier”. Aktywną starość jako własną markę 
promują też prawdziwe osobowości środowiska 
jak 76-letnia DJ Wika czy ponad 90-letni Antoni 
Huczyński, znany mediach jako „Dziarski Dzia-
dek”. Powoli, lecz stale zmienia się sposób myśle-
nia o seniorach. Senior jako beneficjent pomocy 
społecznej, klient domu opieki, przede wszystkim 
więc osoba, którą należy „się zaopiekować” za-
stępowany zostaje przez seniora-aktywistę, który 
sam wie o tym, co jest dla niego najlepsze. Staje 
się kluczowym podmiotem polityki senioralnej, 
bez którego udziału, nie da się już jej tworzyć.

Jak robią to inni ?

Rady Seniorów jako ciała wspierające organy 
władzy w realizacji polityki senioralnej znane są 
w wielu krajach europejskich, ale także demo-
kracjach pozaeuropejskich. Szczególnie popular-
ne stały się w ostatnim dziesięcioleciu, pierwsze 
z nich powstawały jednak już w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Działają na różnych 
zasadach – zarówno jeśli chodzi o skład osobowy, 
poziom działania – lokalny lub narodowy, czy for-
mułę funkcjonowania. Wszystkie jednak mają za 
zadanie wsparcie interesów osób starszych w poli-
tykach narodowych lub samorządowych. Działają 
między innymi w Danii, Finlandii, Austrii, Wło-
szech, Niemczech i USA. W Finlandii ponad 90% 
osób powyżej 65 roku życia mieszka w społeczno-
ści, w której przy władzach lokalnych działa rada 
seniorów. W Niemczech lokalne rady seniorów 
funkcjonują już od lat siedemdziesiątych. Obecnie 
jest ich około 1200. Ich głównymi zadaniami jest 
pośredniczenie między seniorami a decydentami 
politycznymi oraz opiniowanie projektów działań 
mających wpływ na życie osób starszych. Rady 
seniorów działają także w społeczeństwach znacz-
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nie młodszych demograficznie niż europejskie. 
W maleńkiej republice Mauritius na Ocenie In-
dyjskim, mimo dodatniego przyrostu naturalnego 
i zaledwie 6-7% populacji powyżej 65 roku życia 
na poziomie centralnym działa Rada Seniorów, 
istniejąca od 1985 roku. Jej głównym celem jest 
polepszanie dobrostanu osób starszych oraz pro-
mocja działań aktywizujących dla osób starszych. 
Na Jamajce od lat siedemdziesiątych przy Mini-
strze Pracy i Zabezpieczenia Społecznego działa 
Narodowa Rada na rzecz Osób Starszych. Ma za 
zadanie doradzanie ministrowi w zakresie działań 
na rzecz seniorów, wprowadzanie polityki na rzecz 
osób starszych oraz współpracę międzysektorową 
w zakresie m.in. aktywizacji osób starszych i zmia-
ny ich wizerunku w społeczeństwie.

Funkcje konsultacyjne,
doradcze i inicjatywne – co
to oznacza?

Polska ustawa określa funkcje rady seniorów 
jako „konsultacyjne, doradcze i inicjatywne”, nie 
precyzuje jednak zakresu tych kompetencji, pozo-
stawiając samorządom wypracowanie własnej 
praktyki. Powołując radę zatem dobrze przyjrzeć 
się, jaka może ona być.

Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opi-
niowania lokalnych strategii, programów rozwoju, 
projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć 
czy inwestycji. Szczególne znaczenie mają tu te, 
które wpłyną na jakoś życia osób starszych teraz 
lub w dalszej przyszłości takie jak np. samorzą-
dowe programy polityki senioralnej, projekty tzw. 
karty seniora, dające zniżki w punktach usługo-
wych, projekty tworzenia domów opieki czy roz-
woju uniwersytetów trzeciego wieku. Warto także 
zwrócić uwagę na wszelkie działania, które po-
średnio mogą dotyczyć seniorów takie jak progra-
my współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
projekty przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 
czy inwestycje w infrastrukturę (np. rozmieszcze-
nie ławek w parku, podjazdy dla wózków, poręcze 
przy wejściach do urzędów, bibliotek itp.). 

Funkcje doradcze dają gminnej radzie seniorów 
możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań 
gminy, co jeśli zostaną one uznane za zasadne, 
może oznaczać wprowadzenie ich w życie. Szcze-
gólnie istotne są funkcje inicjatywne rady. W ich 
ramach rada może zgłaszać własne pomysły na 
działania dla osób starszych, poszerzając w ten 
sposób perspektywę władz o potrzeby dotąd po-
mijanego pokolenia 60+. Władze gminy, w której 
działa rada seniorów, zostają tym samym znaczą-
co wsparte merytorycznie: dostają doświadczenie 
i wiedzę o realnych potrzebach swoich starszych 
mieszkańców. To potencjał, który umiejętnie wyko-
rzystany może posłużyć zarówno mieszkańcom, 
którzy otrzymają to, co jest im potrzebne w co-
dziennym życiu, jak i samej władzy, która w syste-
mie demokratycznym musi mieć przede wszystkim 
mandat obywateli. Trudno o lepsze rozwiązanie. 
Co jednak należy podkreślić wszystkie wiążące de-
cyzje ostatecznie podejmą władze gminy, to one 
przyjmą lub odrzucą propozycje seniorskie. Waż-
ne jednak by najpierw je poznały.

Jak powstają rady?

Rady seniorów, zgodnie z ustawą mogą po-
wstawać z inicjatywy własnej rady gminy lub też 

„na wniosek zainteresowanych środowisk”. Jak 
pokazuje badanie „Zoom na rady seniorów” do 
tej pory rady powstawały najczęściej wedle trzech 
scenariuszy. Po pierwsze z inicjatywy społeczno-
ści lokalnej tak jak stało się to w 22 tysięcznym 
Prudniku w województwie opolskim. Rada se-
niorów powstała tam jeszcze przed nowelizacją 
ustawy z międzypokoleniowej inicjatywy lokalnej 
mieszkańców, którzy sami wystąpili z wnioskiem 
o powołanie rady do burmistrza. Dziś inicjatorzy 
z dumą mówią o wdzięczności władz samorzą-
dowych, które dziękują seniorom, że „ożywili ich 
miasto”. Poza tym także z inicjatywy organizacji 
pozarządowej, która wywodzi się bezpośrednio 
ze społeczności lokalnej czy też jest związana 
z aktywnym środowiskiem seniorskim. Zdarzało 
się także, że inicjatywa stworzenia rady wycho-
dziła od samej władzy wykonawczej – wójta lub 
burmistrza.

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że 
najlepiej jeśli rady zostają powołane w wyniku 
porozumienia różnych grup, które będą ostatecz-
nie miały wpływ na jej działanie, wybór człon-
ków i określenie statutu. Konsensus organizacji 
proseniorskich, samych seniorów, pracowników 
urzędu oraz wójta lub burmistrza zagwarantują 
wypracowanie sprawnych procedur funkcjono-
wania rady w przyszłości. W niektórych gminach 
powołanie rady poprzedzają szerokie konsultacje 
społeczne, angażujące mieszkańców, ngo, pra-
cowników socjalnych, przedstawicieli różnych 
grup wiekowych, ekspertów i urzędników, tak jak 
to przebiegało na przykład w Warszawie.

Istotnym wątkiem powołania rady jest określe-
nie jej składu osobowego. W tym zakresie wyróż-
nia się trzy modele rady – po pierwsze taką, która 
skupia osoby starsze i zajmuje się wyłącznie ich 
sprawami, po drugie tzw. radę do spraw osób 
starszych tj. skupiającą osoby w różnym wieku 
zajmujące się sprawami osób starszych, po trze-
cie - radę złożoną z osób w różnym wieku, która 
zajmuje się kwestiami dotyczącymi seniorów, ale 
także całej społeczności lokalnej. 

Spotkanie dotyczące powołania Rady Seniorów w Pruszkowie.

Lublin
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Zgodnie z ustawą powołanie rady seniorów 
wymaga także nadania statutu, który określi m.in. 
tryb wyboru jej członków. Zwykle rady liczą od kli-
ku do kilkunastu osób, choć zdarzają się złożone 
z 30 osób. Kadencje rady trwają na ogół od 2 do 
4 lat. Statuty (lub regulaminy w przypadku czę-
ści gmin, które powołały rady przed nowelizacją 
ustawy) określają także sposób wyboru członków 
rady. W zależności od gminy stosowane są różne 
modele. Najrzadziej obieraną formułą są wybory 
powszechne przez pełnoletnich mieszkańców (jak 
np. w Mysłowicach), lub mieszkańców w odpowied-
nim, senioralnym, wieku (jak np. w Pruszkowie). Na 
ogół statuty zastrzegają obecność określonej liczby 
przedstawicieli władzy wykonawczej (prezydenta, 
burmistrza lub wójta), władzy ustawodawczej (rady 
gminy/miasta) oraz członków wybranych spośród 
mieszkańców lub przedstawicieli określonych śro-
dowisk (np. uniwersytetów trzeciego wieku lub 
innych organizacji pozarządowych działających 
na rzecz seniorów). Tak na przykład w Toruniu po 
5 do 7 osób do składu rady wskazuje Rada Mia-
sta i Prezydent, a 7 osób pochodzi z publicznego 
naboru. Podobnie wygląda to w Radomiu, Oleśnie 
czy Poznaniu. Z kolei w Lublinie oprócz 4 przedsta-
wicieli Prezydenta Miasta w skład rady wchodzi 
10 członków zaproponowanych przez Komisję Wy-
borczą, którzy również muszą uzyskać akceptację 
prezydenta. W Bydgoszczy natomiast, gdzie Radę 
Seniorów ustanowiono w 2011 r., przed noweli-
zacją ustawy, zgodnie z regulaminem, członkowie 
rady powoływani są wyłącznie zarządzeniem pre-
zydenta miasta. W skład chełmińskiej rady senio-
rów nie wchodzą zaś przedstawiciele władz, statut 
zastrzega wyraźnie, że członkami mają być przede 
wszystkim przedstawiciele organizacji działających 
na rzecz seniorów (np. UTW).

Kontrowersyjną kwestią jest wiek członków 
rady. Niektóre gminy zastrzegają, że wszyscy jej 
członkowie muszą spełniać określone kryterium 
wiekowe, to jest mieć ukończony 60 lub 65 rok 
życia, tak jest na przykład w Chełmnie, Poznaniu 

czy Warszawie. Kryterium wiekowe rodzi jednak 
spory, zdaniem środowisk seniorskich zabezpie-
cza przed dominacją młodych aktywistów i samo 
w sobie stanowi czynnik włączający społecznie 
osoby starsze, jednak przez część ekspertów uwa-
żane jest za nieuzasadnione ze względów meryto-
rycznych. W Toruniu na maksymalnie 21 członków 
rady minimum połowę muszą stanowić osoby po-
wyżej 60 roku życia. Natomiast w Oleśnie na 7 
członków rady, 3 zgłaszanych jest przez Burmi-
strza i Radę Miasta bez limitu wieku, natomiast 
4 wywodzących się z organizacji działających na 
rzecz seniorów, musi mieć ukończony 60 rok ży-
cia na dzień przed wyborami. Z kolei statut Rady 
Seniorów w Mysłowicach zakłada wybór radnych 
w wyborach powszechnych, dopuszczając do gło-
sowania wszystkich pełnoletnich mieszkańców 
miasta, jednocześnie nie określając wieku kandy-
datów na radnych. Zazwyczaj jednak mianowani 
lub wybierani do rady są osoby w wieku 60+.

Rady Seniorów na co dzień 

Statuty zwykle powierzają obsługę administra-
cyjną i techniczną wybranemu wydziałowi urzędu 

miasta lub jednostce samorządowej. Na przykład 
w Poznaniu realizatorem uchwały powołującej 
radę jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta, w Radomiu – Wydział Współpra-
cy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji 
Społecznych Urzędu, w Lublinie zaś Lubelskie 
Centrum Aktywności Obywatelskiej. Najczęściej 
w ramach powołanej komórki może działać biuro 
rady, gromadzona jest dokumentacja, tu też od-
bywają się dyżury radnych. W tym miejscu powo-
ływany jest też pracownik, który koordynuje pracę 
rady, prowadzi jej dokumentację, dba o miejsce, 
w którym odbywają się sesje. Często pełni także 
funkcje osoby, która wprowadza członków rady 
w tryb pracy urzędu, procedury czy formalności, 
o których nie zawsze sami wiedzą. Ważne, aby był 
otwarty i gotowy do pomocy. Istotnym elemen-
tem funkcjonowania rady są dyżury jej członków, 
które dają okazję do spotkań z mieszkańcami, 
zapewniając stały przepływ informacji pomiędzy 
radą a mieszkańcami gminy. Istotne jest więc 
wyznaczenie stałego miejsca, łatwo dostępnego 
dla osób starszych, gdzie w stałych porach, będą 
mogli spotkać się z członkami rady.

Spotkanie na temat powołania Rady w niewielkiej gminie Drobin.



Rada seniorów – czyli co 
dobrego dla seniorów?

W Oleśnie członkowie Rady Seniorów zebrali 
ponad 800 podpisów pod wnioskiem stworzenia 
dziennego domu pobytu, w Łodzi, dzięki stara-
niom rady poszerzono ofertę dziennych domów 
pobytu o zajęcia komputerowe, na które dodat-
kowo zakupiono laptopy. W Bydgoszczy rada 
seniorów doprowadziła do lokalizacji siłowni 
plenerowych w pobliżu placów zabaw, tak, aby 
seniorzy mogli ćwiczyć towarzysząc wnukom 
w zabawie. W Nysie Rada Seniorów przyczyni-
ła się do powstania przystanku autobusowego 
w miejscu, o które prosili seniorzy. W Oświęcimiu 
zainicjowała w kilku punktach akcję „kawa za zło-
tówkę”, dzięki której starsi mieszkańcy mogli za 
symboliczną opłatą wypić kawę w miejskich ka-
wiarniach. W Lublinie zainicjowała takie akcje jak 
„Miejsca Przyjazne Seniorom” czy „Lubelskie Dni 
Seniora”. To tylko kilka przykładów efektów pracy 
gminnych rad seniorów. Korzyści z działań rad są 
niewątpliwe, wykraczają jednak znacznie poza 
listę załatwionych spraw i rozwiązanych proble-
mów. Gminne rady seniorów to całe spektrum ko-
rzyści dla społeczności lokalnej i samorządu.

Po pierwsze rady seniorów to bardziej aktywne 
i świadome obywatelsko środowisko osób 60+. 
Dzięki radzie seniorów osoby starsze nie tylko 
zyskują rzeczników swojej sprawy wobec władz 
samorządowych, ale przede wszystkim same 
utwierdzają się w zasadności realizacji własnych 

potrzeb. Zyskują pewność siebie, odzyskują po-
czucie własnej wartości, na nowo odnajdują się 
w życiu społecznym. Wychodzą z domów i aktyw-
nie włączają się w kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej, ich głos jest w niej lepiej słyszalny. Rada 
to lepsza konsolidacja środowisk 60+, większe 
zaangażowanie seniorów w organizacje poza-
rządowe i uniwersytety trzeciego wieku, a także 
krok w stronę edukacji i profesjonalizacji ich śro-
dowisk. Po drugie rady seniorów to społeczność 
lokalna bardziej zaangażowana w dialog obywa-
telski i komunikację międzypokoleniową, postrze-
ganą jako prawdziwa wartość. 

Dla samorządu rada seniorów to nowoczesny 
sposób wejścia w dialog z mieszkańcami, zarówno 
tymi, których sprawy seniorskie dotyczą bezpośred-
nio, jak i tymi, którzy jedynie im się przyglądają. Sa-
morząd wsparty głosem najstarszych mieszkańców 
gminy zyskuje sojusznika merytorycznego, który po-

dzieli się wiedzą o potrzebach i problemach, często 
niewidocznych z perspektywy urzędniczej. Samo-
rząd, otwierając się na te potrzeby pokaże jedno-
cześnie, że gotowy jest do partnerskiej wymiany 
zdań. Dialog, w którym pozwala mieszkańcom na 
konstruktywną krytykę, sugestie zmian i ulepszeń, 
jest zaś w demokracji dowodem siły władz, które 
nie boją się obywateli, lecz potrafią twórczo wyko-
rzystać ich potencjał. Rady seniorów nie muszą być 
kolejnym ośrodkiem władzy, z którym przyjdzie się 
mierzyć urzędnikom. Przeciwnie mogą stać się waż-
nym sposobem wymiany wiedzy między obywatela-
mi a decydentami, a ponadto istotnym narzędziem 
komunikacji, przy którym spotkają się mieszkańcy, 
środowiska pozarządowe i urzędnicy. Pokazanie 
obywatelom, że samorząd gotowy jest na ten krok, 
to pokazanie, że prawdziwie zapracował na man-
dat obywatelski.

Agata Fiedotow

Pierwszy Obywatelski Parlament Seniorów składał się m. in. z członków Rad Seniorów.


