
Wnioski oraz problemy z Forów Rad Senioralnych organizowanych przez Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną 

w poszczególnych miastach: 

1. Żmigród, 20 maja 2022 – subregion wrocławski; 

2. Legnica, 27 maja 2022 – subregion legnicki; 

3. Jelenia Góra, 2 czerwca 2022 – subregion jeleniogórski; 

4. Nowa Ruda, 9 czerwca 2022 – subregion wałbrzyski. 

Warsztat I – Warsztat: Oczekiwania Rad Seniorów wobec lokalnego samorządu i Dolnośląskiej 

Społecznej Rady Senioralnej? 

1) Oczekiwania rad seniorów wobec Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej: 

1. Mobilizacja lokalnych rad. 

2. Organizacja szkoleń dla członków Rad. 

3. Wymiana doświadczeń, integracja, wymiana dobrych praktyk organizacji senioralnych. 

4. Wsparcie integracji międzypokoleniowej. 

5. Stworzenie bazy organizacji senioralnych. 

6. Bank – Centrum informacji (strona internetowa). 

7. Wsparcie w zakresie poszukiwania ewentualnie pozyskiwania partnerów. 

8. Wsparcie dla grup nieformalnych. 

9. Sprawniejsza komunikacja. 

10. Aktywizacja społeczności. 

11. Upowszechnienie wolontariatu. 

12. Stale prowadzenie działań na rzecz seniorów. 

13. Organizacja FORUM rad senioralnych we Wrocławiu. 

14. Badania o potrzebach seniorów. 

15.  Międzypokoleniowa rada seniorów (szersze spectrum wiekowe). 

16. Inicjatywa oddolna seniorów. 

17. Cykliczne spotkania DSRS z innymi radami z województwa. 

18. Akademia liderów zmian – szkolenia liderów seniorów. 

19. Wspólne stanowiska rad seniorów (jedna Strategia z miast i powiatów). 

20. Przekuwanie deklaracji w czyn. 

21. Informacja zwrotna o wdrożonych działaniach. 

22. Docieranie z projektami i zadaniami do szerokiej grupy seniorów, również w małych 

ośrodkach. 

23. DSRS winna wsłuchać się z problemy lokalnych organizacji w terenie, aby tworzyć plan 

działania. 

24. Wsparcie projektów organizacji nieposiadających osobowości prawnej. 

25.  Zwiększona, ulepszona komunikacja pionowa samorząd – rady i na odwrót. 

26. Wysłuchanie głosów i potrzeb gminnych rad i uwzględnienie powyższego w planach CSRS. 

27. Przedstawienie gminnym radom planów działania, strategii. 

28. Zwiększona aktywność, komunikacja między DSRS – Lider, a rady gminne. 

29. Tworzenie na wsiach dziennych Domów Seniora (darmowy dowóz, posiłki, opieka 

medyczna, atrakcje). 

30. Współpraca z organizacjami lokalnymi i z zewnątrz. 



31. Udział w różnych uroczystościach i imprezach lokalnych. 

 

2) Oczekiwania rad seniorów wobec JST: 

1. Ustawa o samorządzie, a rady seniorów. 

2. Konsultacje w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Konsultowanie w zakresie spraw dotyczących seniorów. 

4. Oddzielne strategie gminne dotyczące problemów senioralnych. 

5. Powołanie pełnomocnika ds. współpracy JST z radą seniorów. 

6. Struktura organizacyjna w urzędzie – do kogo w sprawach senioralnych. 

7. Dopasowanie usług okołomedycznych (opłaty za parkingi prze placówkami służby zdrowia) 

– dotyczy zakładów opieki zdrowotnej należących do JST. 

8. Realizacja opieki zdrowotnej dla seniorów. 

9. Obustronna komunikacja między seniorami a urzędem oraz współdziałanie urzędów i 

mieszkańców. 

10. Ustawa o dostępności – zgłaszanie problemów architektonicznych do urzędów. 

11. Badanie potrzeb seniorów. 

12. Udział władz JST w wydarzeniach senioralnych. 

13. Zabezpieczenie oraz wspieranie finansowe dla rad seniorów i stowarzyszeń. 

14. Sposoby finansowania UTW przy JST. 

15. Dodatkowe środki finansowe na spotkania międzypokoleniowe i na szkolenia cyfryzacja 

seniorów. 

16. Dotacje do projektów senioralnych (wycieczki, warsztaty, przewozy, rehabilitacja). 

17. Wsparcie organizacyjne i techniczne organizacji senioralnych. 

18. Doradztwo i wsparcie w pisaniu projektów. 

19. Wsparcie dla grup nieformalnych. 

20. Wsparcie – pomoc prawna dla seniorów. 

21. Informacja o możliwości stworzenia rady lub o istnieniu takiej rady. 

22. Wsparcie rady – rzeczowe, lokalowe, organizacyjne. 

23. Zabezpieczenie bazy dla działań seniorów (lokale, wyposażenie). 

24. Zapewnić uczestnictwo członkom rady senioralnej z prawem zabierania głosu i zgłaszania 

propozycji. 

25. Ukonstytuowanie rady seniorów. 

26. Upodmiotowienie rad seniorów. 

27. Organizacja szkoleń dla członków rad. 

28. Organizacja szkoleń nt. współpracy. 

29. Miejsca do spotkań rad seniorów. 

30. Edukacja gmin i powiatów nt. rad seniorów. 

31. Edukacja seniorów ws. Bezpieczeństwa. 

32. Materiały instruktażowe – „inny” rodzaj ucznia – edukatorzy, wykłady. 

33. Spotkania w ramach wymiany doświadczeń z regionalnymi organizacjami seniorów 

w różnych miejscowościach. 

34. Bank – centrum informacji (strona internetowa). 

35. Wsparcie integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społeczności senioralnej. 

36. Upowszechnienie wolontariatu w dotarciu do osób wykluczonych. 

37. Realizowanie form aktywizacji seniorów, np. Dom Aktywny Senior. 



38. Informacja zwrotna o wdrożonych działaniach. 

39. Możliwość dotarcia do osób potrzebujących. 

40. Identyfikacja potrzeb seniorów. 

41. Przestrzeń przyjazna seniorom. 

42. Przekuwanie deklaracji czyn. 

43. Zajęcia artystyczne dla seniorów przy ośrodkach kultury. 

44. Większy dostęp do ośrodków kultury. 

45. Wspólne wydarzenia kulturalne podtrzymujące tradycje narodowe. 

 

3) Inne wyłonione wnioski/problemy podczas Forów : 

1. Opracowanie ścieżek zdrowia. 

2. Miejsca odpoczynku dla seniorów. 

3. Godziny dla seniorów korzystających z Aquaparku (inne ceny). 

4. Turnieje sportowe. 

5. Oferta zajęć ruchowych „profesjonalnych” ukierunkowanych dla seniorów. 

6. Wczesne wsparcie psychologiczne. 

7. Edukacja prawna – ekonomiczna. 

8. Ustawa o samorządzie powinna zawierać zapis o obowiązku powoływania rad seniorów na 

każdym szczeblu. 

9. Dostęp do usług medycznych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

10. Skrócenie diagnostyki. 

11. Opłata cukrowa – ten podatek na diabetologii. 

12. Zwiększanie miejsc parkingowych i obniżenie za nie opłat. 

13. Asystent osoby starszej. 

14. Zwiększenie limitu wiekowego do mammografii. 

15. Więcej toalet publicznych. 

16. Jak odciągnąć seniora od telewizora. 

17. Obywatelski parlament seniorów, wykreowani tej instytucji w polskim społeczeństwie. 

18. Urealnienie, ożywienie rad. 

19. Dotacje na przewóz seniorów (urząd, lekarz itd.). 

20. Refundacja/dotacje do wczasów dla seniorów, którzy nie mają grupy inwalidzkiej członków 

klubów seniora. 

 

Warsztat  II. Czy warto mieć Radę Seniorów? Proces Tworzenia Rad Seniorów  

1) Proces tworzenia Rad Seniorów:  

1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 5c. 

2. Aktywna grupa seniorów.  

3. Inicjatywa Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Starosty bądź inicjatywa grupy seniorów. 

4. Rozpoznanie środowiska senioralnego wśród organizacji senioralnych, lokalnych liderów, 

UTW działających w Gminie, Mieście, Powiecie do wyboru członków do Rady Seniorów. 

Istotne też, aby wśród członków Rady znalazły się osoby z Rady Gminy, Miasta, Powiatu, a 

także przedstawicieli urzędu. 

5. Rada pełni funkcję doradczą oraz inicjatywną. Świadczy swoją pracę społecznie.  

6. Wyłonienie składu Rady Seniorów.  



7. Stworzenie statutu/regulaminu Rady Seniorów oraz określenie kadencyjności Rady, 

a także obsługi organizacyjno-administracyjnej, siedziby Rady Seniorów, określenie 

budżetu na działanie Rady Seniorów.  

8. W przypadku tworzenia Powiatowej Rady Seniorów określenie mandatów przypadających 

na dane gminy względem liczebności mieszkańców oraz porozumienie międzygminnego.  

 

2) Czy warto mieć Radę Seniorów?: 

1. Rada Seniorów definiuje potrzeby seniorów oraz problemy z jakimi na co dzień borykają 

się seniorzy.  

2. Przedstawienie korzyści dla seniorów z funkcjonowania Rady.  

3. Integracja i aktywizacja lokalnych środowisk senioralnych. 

4. Dzielenie się odpowiedzialnością oraz wspólne podejmowanie decyzji ws. seniorów.   

5. Integracja i aktywizacja lokalnych środowisk senioralnych. 

6. Współpraca z NGO.  

7. Rady pełnią funkcję inicjatywną.  

8. Współpraca międzypokoleniowa. 

9. Włączenie młodych oraz uświadamianie ich o potrzebach osób starszych.  

10. Dialog pomiędzy Radą Młodzieżową i Radą Seniorów.  

11. Korpus wsparcia dla seniorów.  

 

Warsztat II. Współpraca Rad Senioralnych z organizacjami pozarządowymi w ramach działań na rzecz 
lokalnych Seniorów  
 
W niektórych gminach/miastach seniorzy nie wiedzą, że są powołane i funkcjonują Rady Seniorów. 
Zdaniem zebranych osób na warsztatach Rady Seniorów powinny zwiększyć swoją aktywność i  „wyjść”  
do seniorów, pokazując, jakie działania prowadzą na rzecz seniorów.  
Ważnym aspektem współpracy pomiędzy Radami Senioralnymi oraz organizacjami pozarządowymi jest 
wzajemne komunikowanie się. Członkowie Rad Seniorów pomagają w definiowaniu problemów 
z jakimi na co dzień zmagają się seniorzy i inicjują jakie jeszcze należy podejmować działania na rzecz 
seniorów.  
Organizacje pozarządowe mogą składać oferty z własnej inicjatywny na realizację zadań publicznych 
na rzecz lokalnych seniorów w ramach art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, które mogą być rekomendowane przez Radę Seniorów. Realizacja zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe przyczynia się do integracji seniorów oraz zwiększenia aktywności w 
życiu społecznym, ale również mogą mieć na celu rozwiązywanie problemów, uświadamianie 
seniorów. 
 

Warsztat  III. Udział Rady Seniorów w budowaniu lokalnej polityki senioralnej. 

1) Problemy: 

1. Niewydolność systemu wsparcia seniorów oraz brak odpowiednich narzędzi finansowego 

wsparcia seniorów. 

2. Brak polityki senioralnej w samorządach.  

3. Słaba komunikacja urząd – seniorzy. 

4. Brak dostępu do informacji (co się dzieje w mieście, gminie) 

5. Polityka zdrowotna państwa, system zabezpieczenia społecznego nie spełnia oczekiwań i 

potrzeb środowiska seniorów.  

6. Niewłaściwe kontakty na linii samorząd – seniorzy, niedoinformowanie seniorów. 



7. Komunikacja publiczna jest niedostosowana do potrzeb seniorów. 

8. Bariery architektoniczne przeszkodą dla aktywności seniorów. 

9. Brak łatwego dostępu do miejsc spotkań seniorów, mało klubów seniora. 

10. Zła sytuacja zdrowotna i finansowa seniorów. 

11. Brak wystarczającej dostępności do bezpłatnej profilaktyki zdrowotnej, niewystarczająca 

edukacja zdrowotna seniorów. 

12. Brak specjalistycznej opieki medycznej seniorów, długi czas oczekiwania na badania, 

konsultację lekarską, terapię, rehabilitację. 

13. Ogólnie niski poziom POZ. 

14. Nierównomierne rozmieszczenie kadr medycznych w regionie. 

15. Pomoc (PR) nie zabezpiecza potrzeb zdrowotnych ( organizacja pomocy, mała liczba 

karetek). 

16. Mała dostępność do domowej opieki paliatywnej. 

17. Brak możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej. 

18. Seniorzy są nieprzygotowani do starości, społeczeństwo nie jest przygotowane na zmiany 

demograficzne. 

19. Potencjał zawodowy seniorów po przejściu na emeryturę nie jest wykorzystany w pełni. 

20. Niepozytywny obraz seniorów w społeczeństwie (stereotypy). 

21. Wykluczenie społeczne seniorów. 

22. Wykluczenie komunikacyjne seniorów. 

23. Wzrastające problemy ze zdrowiem psychicznym seniorów. 

24. Samotność seniorów - narastające zjawisko. 

25. Małe zaangażowanie seniorów w wolontariat seniorów. 

26. Mała aktywność seniorów (siedzenie seniorów w domu, rozproszenie środowiska 

seniorów, częste narzekanie, brak codziennych kontaktów między seniorami, brak wiary w 

siebie). 

27. Brak chęci seniorów do edukacji. 

28. Brak działań edukacyjnych dla seniorów niesamodzielnych. 

29. Fałszywa informacja w reklamach źle wpływa na postawę seniorów. 

 

2) Potrzeby: 

1. Potrzeba wsparcia organizacyjnego, finansowego organizacji senioralnych ze strony 
samorządu. 

2. Powołanie Pełnomocnika samorządu  do spraw osób starszych. 
3. Konieczność współpracy oraz koordynacji działań organizacji senioralnych. 
4. Zapewnienie przez samorząd warunków edukacji seniorów – seniorzy widzą potrzebę 

wzrostu poziomu wiedzy oraz samoświadomości. 

5. Edukacja seniorów poprzez media (TV, prasa, radio, portale). 

6. Konieczność zdiagnozowania potrzeb seniorów w lokalnym środowisku do planowania 

działań. 

7. Działania pozyskujące fundusze na działania organizacji senioralnych. 

8. Podejmowanie współpracy z GOK. 

9. Dostosowanie form, metod i środków edukacji do możliwości odbiorcy – seniorów, 

10. Większy optymizm i aktywność seniorów jako atut wzmacniający skuteczność działania 

organizacji senioralnych. 



11. Większa dostępność informacji. 

12. Stałość czasu i miejsca na spotkania dla seniorów. 

13. Rada Seniorów rzecznikiem interesów seniorów, zwiększenie aktywności seniorów. 

 

 

 

 

 


