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Wstęp 

 
Niniejsza polityka senioralna dla gminy Dębno została opracowana w ramach 

projektu pn. „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” realizowanego przez Polską 

Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Celem projektu było wszechstronne wsparcie 

gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego w celu przygotowania ich do jak 

najefektywniejszej realizacji ich misji na rzecz środowiska osób starszych. Kluczowym 

działaniem w ramach projektu było wspólne (w relacji rada seniorów – samorząd – organizacje 

pozarządowe) opracowanie lokalnych polityk senioralnych dla trzech wybranych gmin, 

a następnie upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie.  

W ramach procesu odbyło się badanie ankietowe, w którym udział wzięło ok 200 

mieszkańców gminy Dębno (w tym m.in. mieszkańcy: Barnówka, Bogusławia, Cychr, Dębna, 

Dolska, Grzymiradza, Różańska, Warnic). Tym samym polityka została zbudowana 

na fundamencie opinii, problemów, potrzeb i postulatów wyartykułowanych przez 

znaczną część społeczności lokalnej. 

Dokument powstał w trybie pracy eksperckiej opartej na głębokich konsultacjach 

środowiskowych zrealizowanych w ramach czterech spotkań warsztatowych z udziałem 

przedstawicieli środowiska seniorów, lokalnego samorządu, instytucji wspierających 

seniorów i świadczących usługi na ich rzecz oraz instytucji publicznych. Warsztaty były 

realizowane w okresie czerwiec 2021 – kwiecień 2022 z uwzględnieniem najlepszych 

standardów aktywizacji i partycypacji obywatelskiej. Praca nad dokumentem 

koordynowana była przez doświadczonego trenera z bogatym dorobkiem w tworzeniu, 

wdrażaniu i ewaluacji dokumentów strategicznych oraz koordynatora z doświadczeniem 

w tworzeniu, realizacji i rozliczaniu projektów społeczno-edukacyjnych. 
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Polityka senioralna jako wyraz 
dojrzałego zarządzania 
rozwojem gminy 

 
Rozwój polityki samorządowej i podnoszenie jej standardów wyraża się 

w ukierunkowanym, inteligentnym, wielopoziomowym i uczącym się podejściu. Bierze ono 

pod uwagę różnorodność statusu, wieku, kondycji i potrzeb poszczególnych środowisk 

i pokoleń, a przy tym dąży do zachowania proporcji między zaawansowaniem interwencji 

a zachowaniem podmiotowości i sprawczości samych zainteresowanych. Samorząd rozumie 

zwiększanie jakości życia mieszkańców jako najważniejszy aspekt swego 

funkcjonowania, ale też traktuje ją jako efekt działań wspólnotowych, dla których przede 

wszystkim tworzy jak najlepsze warunki. Wspieranie jednostek i zorganizowanych, 

połączonych wspólnymi celami grup powinno prowadzić do ich pełniejszego zaangażowania 

w funkcjonowanie gminy, a przy tym lepszego zrozumienia złożoności potrzeb i realiów życia 

różnych mieszkańców.     

Podejście to znajduje wyraz w sformułowaniu i wdrożeniu polityki senioralnej dla 

gminy Dębno. Pozostaje ona w bezpośredniej relacji z dotychczas realizowanymi 

działaniami na poziomie lokalnym i krajowym. Włączony zostaje w jej tworzenie 

i funkcjonowanie całokształt dotychczas realizowanych przedsięwzięć na rzecz seniorów, ze 

wszelkimi rozwiązaniami ukierunkowanymi na rozwijanie ich dobrostanu. Inicjatywa 

samorządu idzie w parze z indywidualną aktywizacją osób starszych, promowaniem 

angażowania wiedzy, doświadczenia i energii seniorów w funkcjonowanie różnego rodzaju 

instytucji, służb, podmiotów – umożliwienie im pełnienie społecznie, indywidualnie lub 

zbiorowo, ról polegających na wspieraniu i doradztwie, a przy okazji – zachowaniu poczucia 

sprawczości i bycia potrzebnym. Polityka senioralna wyrasta z przekonania, że sprawna, 

operatywna i efektywnie wspierana społeczność jest zdolna do osiągania ambitnych 

celów, a seniorzy powinni pozostawać – ze swoimi potrzebami i aspiracjami – w głównym 

nurcie tego procesu.  
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Lokalny samorząd deklaruje dołożenie wszelkich starań, by z powagą traktowane 

i systematycznie wprowadzane w życie zapisy polityki senioralnej przyczyniały się do 

rzeczywistej i odczuwalnej zmiany jakości życia w Dębnie. To cel wspólny i jednoznaczny, 

bo wszyscy jesteśmy lub będziemy seniorami.   
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Sytuacja środowiska seniorów 
w gminie Dębno – wyciąg 
z diagnozy stanu 

 
1. Na jakość życia mieszkańców – w tym seniorów – oraz możliwości realizowania 

przez nich pełni praw i funkcji społecznych w istotny sposób wpływa dostępność 

transportowa gminy. Miasto Dębno znajduje się w odległości 102 kilometrów od 

stolicy województwa. Bezpośrednie zaplecze gospodarcze i kulturalne oraz źródło 

niektórych usług publicznych stanowią dla niego bliżej położone miasta, choć 

w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego (42 kilometry) w grę wchodzi lokalizacja na 

terenie innego województwa, w przypadku Kostrzyna nad Odrą (18 kilometrów, także 

poza granicami województwa) czy też Mieszkowic (18 kilometrów) należy mieć na 

uwadze mniejsze rozmiary i potencjał ośrodka miejskiego. W odległości 24 

kilometrów położony jest Myślibórz, siedziba władz powiatu obejmującego gminę 

Dębno, miasto także w ograniczonym zakresie zaspokajające bieżące potrzeby 

mieszkańców omawianego obszaru, w tym seniorów (zwłaszcza jako siedziba szpitala 

powiatowego). 

2. Dębno znajduje się poza zasięgiem sieci kolejowej umożliwiającej seniorom 

bezpośrednie przemieszczanie się do ośrodków średniej wielkości oraz większych 

miast pozwalających na dostęp do usług publicznych wyższego rzędu, jak też 

podejmowanie dłuższych podróży. Ponadto linie kolejowe przebiegające w pobliżu 

gminy i zlokalizowane przy nich stacje kolejowe (w szczególności Kostrzyn nad Odrą 

i Gorzów Wielkopolski) mają niższą rangę w strukturze sieci regionalnej 

i międzyregionalnej. Znajduje to wyraz w częstotliwości i ukierunkowaniu połączeń 

kolejowych dostępnych za ich pośrednictwem. Tym samym seniorzy – pasażerowie 

kolei z obszaru gminy Dębno ulegają zwielokrotnionemu ograniczeniu dostępności 

tego środka transportu publicznego. Dramatycznie brakuje połączeń autobusowych. 

Zasadniczo mieszkańcy gminy skazani są na poleganie na transporcie 
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indywidualnym, co w wielu przypadkach uniemożliwiają ograniczenia finansowe, 

względnie na wsparciu sąsiadów i innych przygodnych kierowców. Nie jest to stan 

rzeczy zapewniający w pełni swobodę ani też poczucie bezpieczeństwa 

podróżowania.  

3. W granicach gminy Dębno znajdują się 33 miejscowości. Wśród nich Dębno skupia 

zdecydowanie najwięcej mieszkańców, miasto zamieszkuje 66% populacji, na 

pozostałe miejscowości przypada 1/3 ogółu mieszkańców. Przy całkowitej populacji 

wynoszącej 19215 mieszkańców (w tym 12645 w Dębnie) osób w wieku 60+ jest 4828, 

w tym 3519 w samym Dębnie i 1309 w pozostałych miejscowościach. 

4. Sześć miejscowości klasyfikowanych jako największe skupia 54% ogółu populacji 

gminy liczonej z wyłączeniem Dębna i taki sam odsetek populacji seniorów. 

Największe miejscowości cechuje w większości przypadków odchylenie w zakresie 

udziału w populacji seniorów względem udziału w populacji ogółem. W tej grupie 

w Smolnicy i Oborzanach udział w populacji seniorów jest mniejszy, niż wskazywałby 

na to udział w populacji ogółem. W skali całej gminy największa 

nadreprezentatywność w populacji seniorów sięgająca powyżej 1 punktu 

procentowego ma miejsce w przypadku Warnic. 

5. Poza granicami miasta Dębno, ale w niewielkiej odległości od niego, skupia się 

znaczna część populacji osób w wieku 60+. Spośród 6 większych miejscowości, 5 

położonych jest w odległości do 10 kilometrów od miasta. W odległości do 5 

kilometrów od Dębna mieszka 227 seniorów, w promieniu do 10 kilometrów to 

populacja 725 osób. Miejscowości Cychry, Smolnica i Sarbinowo skupiają 30% 

potencjału ludnościowego seniorów spoza Dębna, razem z Dargomyślem - nawet 

blisko 40%, z Oborzanami, które są prawie przedmieściem Dębna to już 45%. Łącznie 

w promieniu do 10 kilometrów od Dębna w mniejszych miejscowościach mieszka 

63% ogółu seniorów spoza miasta w obrębie gminy. 

6. W obrębie miasta Dębno populacja seniorów skupia się w największym stopniu 

w obrębie kilku konkretnych ulic. Najludniejsze z nich, tj. kolejno ulice 

Waryńskiego, Słowackiego i Jana Pawła II, cechuje wysoki odsetek zamieszkania 

przez seniorów (odpowiednio 39%, 31% i 38% przy średniej dla miasta wynoszącej 

28%), podobnie jest na niewiele mniej ludnej ul. Bohaterów Września. Ta koncentracja 

wiąże się z określonymi konsekwencjami. W relacji do rozmieszczenia w przestrzeni 

miasta obiektów i usług publicznych wpływa na to, gdzie ma miejsce koncentracja 

ruchu i obecności seniorów, zapotrzebowanie na rozwiązania w dziedzinie 

dostępności komunikacyjnej, na dedykowane seniorom i wykorzystywane przez nich 

w życiu codziennym obiekty małej infrastruktury itp. Skupienie seniorów w danej 
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okolicy wpływa również na potencjał inwestycyjny populacji, w tym jej zdolność do 

utrzymywania i remontowania nieruchomości, na co – przy ograniczonych 

przychodach – seniorzy nie mogą sobie w znacznym stopniu pozwolić. W kolejnych 

latach może to skutkować postępującą degradacją infrastruktury mieszkalnej na 

obszarze, gdzie jest ona użytkowana przez znaczną populację seniorów, co 

dodatkowo może niekorzystnie wpływać na jakość ich życia.  

7. Gminę Dębno wyróżniają pozytywnie działania realizowane konsekwentnie 

w stosunku do najbardziej potrzebujących wsparcia seniorów, w szczególności 

Dzienny Dom Senior+ zapewniający wsparcie społeczne dla osób nieaktywnych 

zawodowo w wieku 60 lat i więcej, których sytuacja osobista lub rodzinna 

uniemożliwia bądź znacznie ogranicza dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym, a stan zdrowia nie wymaga stałej indywidualnej opieki i terapii. Placówka 

jest przygotowana do przyjęcia 25 uczestników. Pozytywne efekty wiążą się także 

z realizacją programu „Wspieraj Seniora”, jak też bieżącymi działaniami służb 

socjalnych. Na przestrzeni ostatnich lat zarówno w całej populacji gminy, jak i wśród 

jej seniorów, dostrzegalny jest systematyczny spadek osób wymagających wsparcia 

z powodu trwałego ubóstwa przy wzroście odsetka osób objętych opieką z powodu 

niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby.  

8. Formalnie gminę Dębno wyróżnia znaczne nasycenie instytucji służby zdrowia oraz 

satysfakcjonująca dostępność usług medycznych. W praktyce nie oznacza to 

zadawalającego poziomu korzystania z opieki medycznej, w szczególności zaś 

odpowiedniego dostępu do porad specjalistycznych. Problemem jest zarówno ich 

podaż, jak i częstotliwość udzielanych skierowań. W efekcie przy rosnącej populacji 

seniorów frekwencja udzielanych im specjalistycznych porad medycznych nie 

rośnie, co uległo nasileniu i spotęgowało niekorzystny stan zdrowia seniorów w 

okresie pandemicznym. W roku 2019 z porad geriatrycznych skorzystało 1444 osoby, 

w roku 2020 – 1297. 

9. Zdecydowanie korzystniej seniorzy gminy Dębno oceniają zarówno podaż, jak 

i jakość adresowanej do nich oferty kulturalnej, możliwości spędzania czasu, 

instytucji i organizacji pozarządowych, w ramach których mogą się spotykać 

i podejmować różnego rodzaju aktywności. Jest to przez nich uważane za jeden 

z najważniejszych aspektów stanowiących o jakości życia w gminie. Niemniej potrzeby 

i aspiracje kulturalne seniorów rosną, wraz ze wzrostem ich populacji oraz jej 

poszerzaniem o nowe roczniki pojawia się zapotrzebowanie na zwiększanie oferty, 

zarówno stacjonarnie, jak i poprzez wspieranie udziału w wydarzeniach poza 

obszarem gminy. Cechą charakterystyczną dla środowiska życia seniorów w gminie 
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Dębno jest znaczna dostępność terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz 

z możliwością indywidualnego i zborowego spędzania w ich obrębie czasu. Miasto 

otaczają lasy i jeziora, ono samo jest zazielenione. Seniorzy zasadniczo wysoko oceniają 

funkcjonujące w mieście i na terenie gminy infrastrukturę turystyczną, jak trasy 

rowerowe i piesze, akweny umożliwiające m.in. prowadzenie spływów kajakowych, 

siłownie i boiska sportowe na świeżym powietrzu. Ich uwagę zwracają jednak 

niedostatki w zakresie atrakcyjnej rekreacyjnej oferty miejskiej, takie jak brak 

ogródków piwnych i kawiarnianych, skwerów edukacyjnych, przestrzeni publicznych 

skupiających i aktywizujących mieszkańców. Seniorzy aspirują do całorocznego, 

pełnowymiarowego i aktywnego udziału w życiu gminy, co rozumieją także jako 

aktywne uczestnictwo w wydarzeniach odbywających się na świeżym powietrzu.  

10. Oferta publiczna w sferze kultury, organizacji czasu wolnego i wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu dostępna w obrębie miasta jest stosunkowo bogata. 

Ze wskazanych wcześniej powodów jej dostępność dla mieszkańców mniejszych 

miejscowości na terenie gminy jest ona niższa. Rodzi to lub rodzić będzie w przyszłości 

konsekwencje dla standardu życia seniorów, od możliwości zapewnienia im 

odpowiedniej dostępności usług medycznych, przez włączenie cyfrowe i aktywizację 

publiczną po udział w życiu kulturalnym. Marginalizacja związana z miejscem 

zamieszkania jest odczuwana, choć artykułowana w różnym stopniu, jak też 

nierównomiernie niwelowana działaniami o charakterze rozwojowym 

i elementami wsparcia. Reprezentacja seniorów z miejscowości poza Dębnem 

w działaniach środowiska jest dalece niewystarczająca, stąd także ich potrzeby 

w znacznie mniejszym stopniu przebijają się do świadomości ogółu. Przekłada się to 

także na inicjatywy samorządu i środki finansowe przeznaczane na wsparcie seniorów 

z mniejszych miejscowości. 

11. Miasto i gmina Dębo są dla seniorów stosunkowo bezpiecznym, przyjaznym 

miejscem życia. W szerszym odczuciu małe rozmiary miasta, związane z tym cisza 

 i spokój oraz liczne związki i relacje między mieszkańcami przyczyniają się do 

dominującego poczucia bezpieczeństwa, niewielkiej liczby zagrożeń. Takiemu 

poczuciu towarzyszą zastrzeżenia dotyczące poziomu bezpieczeństwa 

w pojedynczych miejscach (park, najbardziej ruchliwe skrzyżowania) wsparte 

ogólniejszymi ocenami dotyczącymi niedostatecznego oświetlenia ulic, chodników 

i miejsc publicznych oraz braków infrastruktury umożliwiającej swobodne 

i bezpieczne korzystanie z rowerów (ścieżki, parkingi, miejsca postojowe i punkty na 

pozostawianie pojazdów). Zarazem dopiero kształtuje się w na obszarze gminy 

systemowe podejście do standardu i funkcjonalności infrastruktury publicznej 

(chodniki, schody, systemy komunikacyjne w budynkach publicznych), która 
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gwarantowałyby seniorom samodzielne, bezpieczne i szybkie przemieszczanie 

się.       

12.  Bogaty zasób informacji i opinii dotyczących kondycji seniorów oraz ich potrzeb 

i oczekiwań płynie z ankiet przeprowadzonych w środowisku gminy w związku 

z projektem mającym na celu przygotowanie i wdrożenie lokalnej polityki senioralnej. 

Wśród dobrych stron życia seniorów w Dębnie ankietowani wskazują przede 

wszystkim na wysoki stopień zorganizowania czasu seniorów oraz bogactwo jego 

form. Wśród atutów miasta i gminy wymieniane są przede wszystkim liczne 

i różnorodne zajęcia dla seniorów oraz możliwość udziału w spotkaniach towarzyskich, 

a także organizacje i stowarzyszenia seniorów, w tym imiennie Uniwersytet III Wieku, 

a w dalszej kolejności oferta kulturalna. Spośród elementów charakterystycznych 

dla oferty gminy respondenci doceniają funkcjonowanie dziennego domu Senior+ 

oraz wsparcie w ramach programu Złota Rączka. Generalnie ponad połowa 

wskazań opisujących dobre strony życia seniorów w gminie skupia się na 

pozytywnych aspektach funkcjonowania instytucji i inicjatyw dedykowanych dla 

seniorów, zaś po 1/3 odnosi się do walorów otoczenia i środowiska życia oraz 

organizacji czasu seniorów.   

13.  Problemy w życiu seniorów gminy wiążą się  przede wszystkim 

z niewystarczającą dostępnością transportu publicznego, zarówno lokalnie, jak 

i w relacji z innymi ośrodkami, w tym ze stolicą województwa. Ta obserwacja 

pojawia się w blisko 70% odpowiedzi udzielnych w ramach przeprowadzonej 

ankiety. Dla blisko ¼ respondentów bardzo istotne jest zagadnienie 

niewystarczającego dostępu do opieki medycznej, co dotyczy zarówno trudności 

w uzyskaniu bieżącej rejestracji i porady lub niesatysfakcjonujących relacji 

z personelem medycznym, jak też braku wystarczającego dostępu do usług i porad 

specjalistycznych. W dalszej kolejności mniejsza liczba zastrzeżeń dotyczy 

nieprzyjaznej infrastruktury miejskiej (zarówno deficytów w infrastrukturze 

transportowej, braku małej infrastruktury, jak i wad i niedoskonałości w budynkach 

i obiektach publicznych) oraz braku ścieżek rowerowych. 

14. Postulaty dotyczące zmian jakości życia seniorów życia w gminie Dębno 

wyrażone w ramach ankiety dotyczą przede wszystkim poprawy transportu 

publicznego, zwiększenia podaży dedykowanych dla seniorów wyjazdów 

i organizacji kontaktu z kulturą oraz ogólnie spotkań środowiska seniorów, 

poprawy dostępu do opieki medycznej, poprawy przepływu informacji. Ponadto 

formułowano szerokie spektrum bardziej szczegółowych i skoncentrowanych 

tematycznie postulatów. Przebija przez nie zapotrzebowanie na zwiększenie 
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zainteresowania życiem seniorów, zarówno ze strony lokalnej administracji, jak 

i w relacjach międzypokoleniowych, w szczególności ze strony młodszego pokolenia. 

Seniorzy w wielu kontekstach zwracają uwagę na ich niezadawalającą sytuację 

materialną, jakkolwiek dotyczące jej postulaty tylko w niewielkim stopniu mogą być 

przedmiotem ewentualnej interwencji na poziomie lokalnym. Formułowane 

postulaty dotyczą w szczególności rozwoju systemu ulg, zniżek, darmowego udziału 

w wydarzeniach, dofinansowywania aktywności. 

 

 

TENDENCJE REGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE 

 

Sytuacja seniorów na terenie gminy Dębno w znacznej mierze kształtowana jest 

przez tendencje o skali i charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Warunkują ją 

ogólniejsze procesy społeczno – ekonomiczne, pozycja osób starszych w ekonomicznych 

i społecznych realiach kraju, a także logika dokonujących się zmian. Tradycyjnie osoby starsze 

są w polskim społeczeństwie darzone estymą, więzi międzypokoleniowe uważane są za 

ważny element budowania i utrzymywania spójności zbiorowości, a wspólnotowa 

odpowiedzialność za dobrostan seniorów i opiekę nad nimi w żadnej mierze nie jest 

kwestionowana. Z drugiej strony realia ekonomiczne i dynamika procesów rozwojowych 

wpływają na to, że środki i wysiłki ukierunkowane na wsparcie osób starszych okazują 

się niewystarczające, gdy jednocześnie ich potrzeby – z racji rosnącego udziału 

w populacji i zmieniającego się horyzontu aspiracji – systematycznie zwiększają się. 

Dotychczasowe modele działania i zasady gospodarowania środkami budżetowymi oraz 

rozumienia celów wspólnotowych gwałtownie ulegają zmianom, a środowiska seniorów nie 

pozostają wobec nich bierne i obojętne. W tej sytuacji na sytuację seniorów także 

w mniejszych, prowincjonalnych środowiskach, rzutują dominujące zmiany cywilizacyjne, 

rynkowe i społeczne 

 Rywalizacja o mieszkańca – Lokalne samorządy zabiegają o powstrzymanie 

niekorzystnych trendów demograficznych i utrzymanie stanu populacji. Także 

społeczność seniorów staje się tym samym coraz bardziej cennym zasobem będącym 

przedmiotem troski.   

 

 Zacieranie granic administracyjnych – Samorządy zmuszone są w coraz większym 

stopniu współpracować ponad granicami administracyjnymi i kompetencyjnymi, 
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łącząc siły i środki. Poszczególne gminy i struktury administracyjne nie są w stanie 

samodzielnie odpowiadać na napotykane wyzwania. 

 
 Przedsięwzięcia o skali funkcjonalnej – Administracja nie operuje już wobec tego w 

ramach obszarów gmin, powiatów i województw, ale stosownie do bieżących potrzeb 

i w ramach projektów, zgodnie z zasięgiem np. problemów (tzn. liczy się 

funkcjonalność, a nie podziały administracyjne). 

 
 Wzrost mobilności kapitału – Wszelkie formy aktywności coraz aktywniej poszukują 

efektywnego przełożenia na efektywność. Wobec tego nawet w środowisku lokalnym 

szybko pojawiają się i zanikają nawet podstawowe formy komunikacji (infrastruktura 

i sprzęt telefoniczny), (handlu (formaty sklepów i marki handlowe), obiegu kultury (np. 

zanik tradycyjnego czytelnictwa, cyfryzacja) 

 
 Wzrost znaczenia jakości środowiska – Lokalne społeczności, opinia publiczna i 

biznes zgodnie akcentują troskę o środowisko naturalne jako elementarną wartość 

oraz przedmiot aktywnych zabiegów.  

 
 Wzrost znaczenia technologii – W każdym aspekcie życia zaawansowanie 

technologiczne staje się podstawowym wyznacznikiem dostosowania do społecznych 

potrzeb i oczekiwań. Kompetencje technologiczne ulegają upowszechnieniu, tym 

samym stają się koniecznym aspektem indywidualnej zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie. 
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Logika interwencji 

 
Przedmiotowa polityka dedykowana jest dla realizacji pod auspicjami 

Dębnowskiej Rady Seniorów w porozumieniu i przy wsparciu lokalnego samorządu. Jej 

praktyczną realizację powierza się odpowiedniej jednostce w ramach Urzędu Gminy. 

Zarazem w sferze jej oddziaływania pozostaje cała społeczność seniorów gminy, którzy 

zachowują prawo do wnoszenia do niej wkładu, uwag oraz inspiracji branych pod uwagę 

w planowaniu podejmowaniu poszczególnych działań.  

Przygotowanie i realizacja polityki ma charakter permanentny. Opiera się na przyjętej 

i wprowadzanej w życie celowej oraz realizowanej świadomie procedury. Zdolność ta wchodzi 

w skład pamięci instytucjonalnej wspólnoty samorządowej.  

Istnieje gradacja potrzeb dotyczących środowiska objętego interwencją. Stanowi ona 

efekt dokonanej analizy stanu i dotyczy istotności i pilności wymagającej podjęcia interwencji, 

które to uwarunkowania winny być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym dotyczącym 

ukierunkowania działań. 

Polityka senioralna stanowi punkt odniesienia dla bieżących działań samorządu 

lokalnego i jako taka jest brana pod uwagę w ramach: 

 określania priorytetów rozwojowych gminy, w tym strategii działania, 

 formułowania budżetów rocznych i okresowych, 

 budowania partnerstw i porozumień na rzecz poprawy warunków życia 

i wszechstronnego rozwoju gminy, 

 aplikowania o środki zewnętrzne na rzecz realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć. 

Samorząd lokalny dąży do określenia i strukturyzacji relacji, w ramach których polityka 

jest realizowana i zachowuje swoją ważność dla społeczności lokalnej. Przyjmując będące jej 

przedmiotem zobowiązanie samorząd liczy na poszerzanie zakresu i skali zaangażowania 

partnerów społecznych w realizację polityki i wszelkich wpisujących się w nią przedsięwzięć.       

Zapisy polityki mogą ulegać przekształceniom w odniesieniu do poszczególnych 

aspektów interwencji. Zarazem samorząd i lokalna społeczność dążą do zachowania 
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zasadniczego uformowania priorytetów i rozkładu punktów ciężkości przyjętych 

w ramach polityki, względnie ich ewolucyjnego przekształcania w zgodzie 

z pojawiającymi się zmianami sytuacji i potrzebami seniorów. 
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Scenariusze 

 
Planowanie scenariuszowe zostało uwzględnione jako jedna z istotnych, 

innowacyjnych i niosących w sobie potencjał rozwojowy procedur służących uzyskaniu 

jak najwyższej jakości przedmiotowej polityki. 

W ramach procedury uwzględnione zostały najważniejsze parametry 

i uwarunkowania wynikające z przeprowadzonej analizy stanu i perspektyw rozwojowych 

lokalnej społeczności, tendencji i procesów obserwowanych na poziomie regionu i kraju, 

analizy sytuacji społeczno - politycznej i geopolitycznej, a także nowe uwarunkowania będące 

następstwem dokonujących się w otoczeniu kraju wydarzeń. Formułowane scenariusze 

powinny dostarczyć zobiektywizowanej wiedzy o ewentualnych istotnych 

konsekwencjach tych zdarzeń i przemian, zarówno bliskich i bezpośrednich, jak 

i oddalonych w czasie oraz bezpośrednim wpływie. Tym samym stanowią integralny 

element procesu programowania strategicznego i wywierają zasadniczy wpływ na zapisy 

w części programowej polityki. 

Jednostki realizujące politykę senioralną gminy Dębno powinny uwzględnić wnioski 

zawarte w sformułowanych scenariuszach jako punkt odniesienia dla działań rozwojowych 

oraz spodziewanych następstw ich wdrożenia. Przyszłość obszaru i jego mieszkańców jest 

stanem wielowymiarowym i niezdeterminowanym w sposób jednoznaczny. Dążenie do 

korzystnej zmiany musi uwzględniać zarówno ewentualność wystąpienia korzystanych 

koincydencji i synergii procesów rozwojowych, jak i pojawienia się nowych, niekorzystnych, 

niekontrolowalnych bądź skutkujących dalszymi nieprzewidzianymi konsekwencjami 

zjawisk. Systematyczna praca nad definiowaniem nowych, możliwie optymalnych 

scenariuszy i odpowiadających im planów działania stanowi konieczny element 

skutecznego zarządzania rozwojem w całym jego bogactwie.           
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SCENARIUSZ I - „Będzie mniej więcej tak, jak do tej pory” 

 

Przyrost populacji seniorów w gminie Dębno będzie miał charakter organiczny, 

w pełni zgodny z prognozami demograficznymi. Tym samym stanowić oni będą istotną 

i stopniowo coraz liczniejszą część populacji gminy. Realizować będzie się dotychczasowy 

model uczestnictwa środowiska senioralnego w życiu publicznym gminy. Rozkład 

przestrzenny populacji, koncentracja potencjału rozwojowego w mieście Dębnie oraz 

dostępność zewnętrznych środków finansowania procesów rozwojowych w połączeniu 

z ukierunkowaniem celów polityki lokalnej sprawiać będą, że w największym stopniu 

rozszerzane będą możliwości aktywizacji środowiskowej oraz wsparcia na rzecz seniorów 

zamieszkałych w obrębie miasta Dębna. Wsparcie seniorów z innych miejscowości 

realizowane będzie w szczególności w ramach właściwych im, wpisanych w ogólniejsze cele 

rozwojowe, przedsięwzięć uzgadnianych ze społecznościami poszczególnych miejscowości. 

Samorząd lokalny stara się w szczególności podtrzymać wyzwoloną energię społeczną 

oraz realizowane wzorce aktywności środowiskowej seniorów, w tym formy działania oparte 

na funkcjonowaniu organizacji senioralnych oraz instytucjach działających na rzecz seniorów. 

Wyzwanie stanowi rozszerzenie zakresu tego odziaływania oraz włączenie nowych osób 

w jego pozytywne efekty. Polityka senioralna przyczynia się do systematyzowania 

i zwiększenia ciężaru gatunkowego interwencji samorządu na rzecz osób starszych, między 

innymi w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych. 

Seniorzy zachowują swój status społeczny jednocześnie powielając wzorce 

samorealizacji i publicznej obecności przeniesione z przeszłości. Najważniejszym punktem 

odniesienia pozostaje zatem dla nich własne środowisko rodzinne i sąsiedzkie, zakończenie 

pracy zawodowej wyłącza z udziału w głównych kanałach obiegu treści i podejmowanych 

aktywności, w wymiarze ekonomicznym i w sferze indywidualnych aspiracji najwyżej cenioną 

wartością staje się zachowanie stanu zdrowia oraz minimalizowanie przejawów jego 

pogorszenia. W działaniu na rzecz seniorów dominującą rolę odgrywa czynnik 

instytucjonalnego wsparcia i minimalizowanie skutków indywidualnego postępu wieku oraz 

zwiększania się populacji seniorów w ogóle mieszkańców gminy.   

Wobec stanu otoczenia makroekonomicznego i tendencji ogólnopolskich 

utrzymanie dobrostanu seniorów staje się coraz poważniejszym wyzwaniem. Ich siła 

nabywcza jako grupy społecznej ulega systematycznemu, względnemu osłabieniu przy 

zachowaniu oczywistych aspiracji oraz roli społecznej i publicznej (uczestnicy rynku 

pracy, nabywcy dóbr). W dłuższej perspektywie wpływa to niekorzystnie na potencjał całej 
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gminy w związku z obniżaniem potencjału siły nabywczej. Coraz trudniejsze staje się tym 

samym utrzymanie podaży usług publicznych, w tym dedykowanych dla seniorów.      

 

Scenariusz II – „Świat się wywraca do góry nogami” 

 

Dokonujące się zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne radykalnie zmieniają 

warunki realizacji polityk społecznych w ramach samorządu gminy Dębno. W centrum 

uwagi i zbiorowej troski utrzymują się migracje i zróżnicowane formy obecności dużej 

liczby niestałych mieszkańców oraz uczestników zdarzeń w przestrzeni gminy. 

Towarzyszą im dynamiczne, wielowątkowe zjawiska stanowiące następstwo nasilonych 

przepływów osób, kapitałów i idei, zarówno w wymiarze fizycznym (ład sanitarny, 

wyposażenie, sposoby przemieszczania się i komunikowania), jak i psychicznym (nasilenie 

bodźców, zarządzanie czasem i relacjami z otoczeniem). Rzeczywistość lokalna każdego roku 

wygląda nieco inaczej, planowanie działań i zaspokajanie potrzeb staje się coraz trudniejsze. 

Ujawniają się nowe pokłady energii, także w środowisku seniorów, ale też coraz trudniej o jej 

ukierunkowanie pozwalające jednoznacznie określić przyszłość.   

W coraz większym stopniu codzienne życie wypełnione jest praktyką użytkowania 

technologii i urządzeń technicznych w zmieniających się standardach i funkcjach. Informacje, 

ich znaczenie, sposób wykorzystania oraz role społeczne i sposoby działania stają się coraz 

bardziej dynamiczne, a wymagania względem seniorów związane z nimi – zmienne. Osoby 

nie nadążające za tymi procesami znajdują się poza obiegiem wiedzy, dóbr, usług, 

doznają marginalizacji i związanych z nią perturbacji.    

Samorząd skupiony będzie na tworzeniu warunków do utrzymania na odpowiednim 

poziomie podstawowej egzystencji osób wymagających wsparcia, w tym seniorów. Wysoce 

prawdopodobne jest zmniejszanie się jego możliwości działania w wyniku daleko 

idącego zawężania się bazy fiskalnej (liczby i potencjału podatników), zwiększania zakresu 

ustawowych obowiązków, wzrostu oczekiwań i potrzeb definiowanych przez samych 

mieszkańców, potrzeby przeciwdziałania negatywnym skutkom procesów depopulacyjnych, 

zachwiania fundamentów przedsiębiorczości wskutek niepewności dotykających system 

ekonomiczny itp.  

Sytuacja w skali kraju i regionu negatywnie wpływa na stabilność gospodarczą, 

a w konsekwencji na wpływy podatkowe oraz skalę wsparcia ze strony państwa. Oba te 

źródła niestabilności dotkną samorząd. Tym samym lokalny samorząd nie będzie 
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dysponował środkami finansowymi i organizacyjnymi, a także wystarczającą determinacją, 

by konsekwentnie i w sposób odpowiadający zdefiniowanym wyzwaniom prowadzić 

działania zgodne z przyjętymi założeniami wsparcia środowiska seniorów. Odpowiedzialność 

w tym względzie przenoszona będzie na rodziny i partnerów społecznych. 

Zaistniała sytuacja w największym stopniu dotykać będzie środowiska i grupy 

mieszkańców najbardziej wymagających opieki i wsparcia systemowego ze strony wspólnoty 

samorządowej, w tym w gronie seniorów osoby w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

niesamodzielne, chore, a także mieszkańców miejscowości oddalonych od miasta. W miarę 

komplikowania się sytuacji ekonomicznej i przyrastania czynników ryzyka znajdą się oni 

pod największą presją osłabienia, a być może nawet załamania systemu wsparcia. 

 

Scenariusz III – „Jako wspólnota możemy lepiej żyć” 

 

Daleko idąca zmienność lokalnego, regionalnego, ogólnokrajowego i europejskiego 

otoczenia stanowi dla środowiska seniorów i osób udzielających im wsparcia oczywistą, 

trwałą okoliczność. Świat współczesny traktowany jest jako zadanie, w którym seniorzy 

zachowują swoją rolę do odegrania. Lokalna społeczność traktowana jest jako wspólnota, 

w obrębie której powinny powstawać możliwie optymalne warunki do podejmowania 

indywidualnych i zbiorowych działań służących samorealizacji seniorów. Koresponduje to 

z ich pozycją w społeczności lokalnej wyrażającą się afirmacją, systemowym wsparciem, 

współpracą i integracją międzypokoleniową.      

Lokalna społeczność wyciąga wnioski z dokonujących się zmian, a także własnych 

doświadczeń i sytuacji poszczególnych środowisk i grup mieszkańców. Wdrożony 

zostanie system pozwalający na wnikliwą obserwację tych procesów oraz przejmowanie 

odpowiednich rozwiązań, w tym formułowanie, ewaluację i aktualizację polityki senioralnej. 

Uznaje się za prawdopodobne zachodzenie zmian w strukturze i potrzebach 

środowiska seniorów. Za kluczową uznaje się potrzebę uzyskania zdolności całej społeczności 

gminy do reagowania na ten stan rzeczy. Zdolność ta obejmuje możliwie daleko idącą 

aktywizację seniorów i ich partycypację we wszelkiego rodzaju działaniach, inicjatywach 

i procesach, które ich dotyczą. Seniorzy w żadnym przypadku nie ograniczają swojej roli 

do odbiorców wsparcia, nie stanowią też bezwarunkowo obciążenia dla lokalnego 

budżetu. Ich potencjał jako jednostek i środowiska współtworzy potencjał gminy. 
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Trudno jednoznacznie zaplanować wyzwania i potrzeby nawet w perspektywie kilku 

lat, dlatego większą uwagę przykłada się do adaptacji infrastruktury, struktur organizacyjnych 

oraz samych mieszkańców. W każdym z tych obszarów lokalna społeczność zyskuje zdolność 

do stawania wobec nowych okoliczności, jest bardziej mobilna, dysponuje samodzielnością, 

zdolnością przemieszczania się i aktywnego działania na miarę potrzeb i specyfiki 

poszczególnych środowisk. Maleje liczba czynników ograniczających seniorów, 

wydłużony zostaje czas ich publicznej aktywności oraz zwiększone możliwość 

dostosowania indywidualnych predyspozycji do potencjału gminy. 

Ograniczenia związane ze stanem zdrowia i potencjałem ekonomicznym nie limitują 

w sposób bezwzględny osób starszych i nie determinują ich społecznej pozycji. Osoby starsze 

zachowują osobistą autonomię działania i funkcjonowania dysponując przy tym 

poszerzonym wachlarzem publicznego wsparcia. Decydująca staje się wola uczestnictwa 

i gotowość do łączenia indywidualnej wiedzy i energii z możliwościami pozyskiwanymi przez 

całe środowisko. Sprawna społeczność przejmuje funkcje środowiska zawodowego 

i sąsiedzkiego, jest zdolna do trwałej aktywizacji seniorów, a w przypadku zmniejszania 

się samodzielności – do indywidualnej, efektywnej opieki i wsparcia.         
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Wizja 

 
Diagnoza stanu środowiska i jakości życia seniorów w gminie Dębno oraz analiza 

scenariuszy rozwoju sytuacji w kolejnych latach stanowią materiał, na podstawie którego 

planowane są kierunki interwencji. Polityka senioralna ma prowadzić do nadania 

zachodzącym zmianom korzystnego biegu. Samorząd lokalny i cała społeczność gminy 

przyjmuje niniejszą wizję jako oczekiwany stan i punkt odniesienia dla podejmowanych 

działań. Jego osiągnięcie wyznacza horyzont dla celów będących przedmiotem polityki 

senioralnej i związanych z nimi przedsięwzięć. Działania te oraz wszelkie inicjatywy 

podejmowane z intencją włączenia w całokształt polityki senioralnej powinny być 

weryfikowane pod kątem ich adekwatności względem sformułowanej wizji i opisanego w niej 

stanu rzeczy.   

 

Seniorzy w gminie Dębno są ważnym, aktywnym i uwzględnionym w działaniach 

rozwojowych samorządu środowiskiem, stanowiącym podmiot i przedmiot polityki 

senioralnej. Jest ona integralnym elementem systemu zarządzania rozwojem gminy, 

uwzględnianym w procesach inwestycyjnych, planowaniu budżetowym i formułowaniu 

wizji rozwoju. 

Społeczność lokalna dąży do systematycznej poprawy życia ogółu populacji 

seniorów, przy uwzględnieniu zróżnicowania ich potrzeb, możliwości udziału w życiu 

publicznym, zmieniających się uwarunkowaniach ekonomicznych, technologicznych 

i organizacyjnych. Przełamywane są bariery środowiskowe, a solidarność 

międzypokoleniowa oraz wzajemne rozumienie i respektowanie potrzeb staje się 

cechą towarzyszącą codziennemu życiu mieszkańców oraz realizowanych w obrębie 

gminy projektów. Seniorzy są rozumiani i doceniani, a komfort ich życia stanowi 

powszechnie podtrzymywaną wartość oraz przedmiot zabiegów samorządu 

i poszczególnych mieszkańców. 

Seniorzy w pełni i swobodnie korzystają z dostępności wysokiej jakości usług 

publicznych, w tym tworzonych i rozwijanych z myślą o nich. W naturalny sposób miasto 
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Dębno skupia największą liczbę i potencjał funkcji oraz rozwiązań służących realizacji 

potrzeb i oczekiwań seniorów, niemniej są one w coraz większym stopniu dystrybuowane 

na cały obszar gminy bądź zwiększa się ich dostępność.  Niwelowane są ograniczenia 

wykluczające z tego udziału mieszkańców mniejszych miejscowości, osoby samotne, 

chore i niemobilne. Poszczególne aspekty życia gminy podlegają systemowej weryfikacji 

pod kątem związku z jakością życia seniorów. Środowisko seniorów jest podmiotem 

świadomie i konsekwentnie realizowanej, poświęconej im polityki jako kompleksu działań 

i dedykowanych środków finansowych oraz praktyk organizacyjnych mających przynieść 

rzeczywistą poprawę jakości życia. 

Z największą troską lokalna społeczność odnosi się do zapewnienia seniorom 

najlepszej dostępnej opieki medycznej. Troska ta wyraża się w uwzględnieniu 

jednostkowych potrzeb i intencjonalnym przełamywaniu ograniczeń systemowych, przy 

zachowaniu dbałości o autonomię, dobrostan i prywatność każdej osoby. Administracja 

integruje wysiłki i środki na rzecz udostępnienia i ograniczenia kosztów korzystania ze 

specjalistycznych porad lekarskich, w miarę potrzeb i możliwości działając na rzecz 

zastępowania leczenia szpitalnego przez ambulatoryjne. Samorząd dokłada przy tym 

starań do budowania efektywnej komunikacji środowiska seniorów ze służbą zdrowia, 

w tym w celu wspierając skuteczny przepływ wiedzy i informacji, upowszechniając dobre 

praktyki oraz promując zdrowy tryb życia. 

Poza świadczonymi lokalnie usługami seniorzy zyskują swobodę dostępu do dóbr 

wyższego rzędu oraz zasobów gromadzonych w innych miejscowościach. Gmina Dębno 

i jej mieszkańcy są beneficjentami rozwoju publicznych połączeń komunikacyjnych 

pozwalających na efektywne i ekonomiczne planowanie przejazdów o odpowiednim 

standardzie. Społeczność lokalna udziela solidarnego wsparcia w korzystaniu z 

dedykowanych i publicznych form transportu przez osoby o ograniczonej mobilności 

i niekorzystnym statusie materialnym. Wraz z rozwojem infrastrukturalnym gminy 

zwiększa się dostępność i powszechność usług cyfrowych, co znajduje wyraz w szerszym 

korzystaniu z oferty edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej za pośrednictwem internetu. 

Życie seniorów staje się łatwiejsze i pełniejsze dzięki stałemu podnoszeniu jakości 

i funkcjonalności infrastruktury. Niwelowane są bariery komunikacyjne i obniżane 

progi dostępności cechujące poszczególne obiekty publiczne, ciągi komunikacyjne, 

wszelkiego rodzaju miejsca publiczne, a nawet obiekty handlowe oraz przestrzeń 

prywatną. Wrażliwość na potrzeby i ograniczenia seniorów staje się elementem wiedzy 

powszechnej i standardowego działania w zakresie planowania i organizowania 
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przestrzeni, wydarzeń oraz rozwiązań komunikacyjnych. Miasto i gmina są budowane 

i modernizowane z uwzględnieniem punktu widzenia seniorów. 

Społeczność gminy aktywnie zabiega o ograniczanie wszelkich form 

ekonomicznej marginalizacji oraz ograniczania aktywności seniorów. Cała społeczność 

ludzi starszych, w szczególności osoby samotne, chore i znajdujące się w trudnym 

położeniu, włączana jest i utrzymywana w publicznej aktywności, a wspólnota lokalna 

dąży do zapewnienia im zarówno minimalnych warunków egzystencji, jak i zwiększania 

możliwości funkcjonowania. Gmina Dębno wyróżnia się tym, że osoby starsze nie 

pozostają w niej zapomniane i pozostawione swojemu losowi. 

Aktywni i cieszący się wysoką jakością życia seniorzy stanowią ważny zasób 

kadr, wiedzy, doświadczenia i energii dla swojego środowiska. Społeczność lokalna 

znajduje odpowiednie formy dla jego wykorzystania, zarówno na rynku pracy, w 

odniesieniu do osób tego oczekujących, jak i w działalności społecznej, rekreacyjnej 

i środowiskowej. Współpraca formalna i nieformalna administracji, partnerów 

społecznych i osób fizycznych zmierza do zagospodarowania pełni talentów i sił witalnych 

seniorów dla wspólnego dobra oraz ich jednostkowej satysfakcji. 

Zwiększa się znaczenie podmiotowej reprezentacji seniorów w środowisku 

lokalnym. Są oni wysłuchiwani w toku dyskusji i procesów decyzyjnych dotyczących 

kierunków rozwoju gminy oraz poszczególnych przedsięwzięć. Mają godne miejsce 

w zabiegach o ocalenie lokalnej pamięci i wyznaczanie horyzontów przyszłości. Ze swojej 

strony seniorzy angażują energię, doświadczenie i dobrą wolę na rzecz uzyskania jak 

najpełniejszego dobrostanu wszystkich mieszkańców w duchu międzypokoleniowej 

solidarności i zgodnej współpracy. 
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Cele interwencji 

 
W ramach prac nad polityką senioralną określono najważniejsze cele 

porządkujące oczekiwaną interwencję na rzecz poprawy sytuacji seniorów oraz wsparcia 

ich udziału w życiu lokalnej społeczności: 

 

I. PODNIESIENIE STANDARDU OPIEKI MEDYCZNEJ 

II. NIWELOWANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

III. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH I WSPARCIA DLA 

SENIORÓW SPOZA MIASTA  

IV. USPRAWNIENIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO I DOSTĘPNOŚCI 

KOMUNIKACYJNEJ 

 

Cele te mają wyznaczać horyzont dla działań samorządu lokalnego i wszystkich 

współpracujących z nim środowisk, są też uznawane za punkt odniesienia dla inicjatyw 

podejmowanych przez seniorów i na ich rzecz. Oczekuje się, że będą systematycznie brane 

pod uwagę i realizowane w toku podejmowanych inwestycji, przedsięwzięć i działań 

organizacyjnych, a także planowania budżetów i programu pracy na rzecz seniorów 

i podmiotów z nimi współpracujących.  

Każdy ze wskazanych celów stanowi autonomiczną całość. Opisuje określony 

fragment rzeczywistości życia seniorów i działania zmierzające do jej korzystnej zmiany. 

Niemniej wszystkie cele należy widzieć jako integralną całość składającą się na jakość życia w 

gminie, a powiązania i zależności między nimi powinny być brane pod uwagę w ramach 

planowania i realizacji działań interwencyjnych.    
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I. PODNIESIENIE STANDARDU OPIEKI MEDYCZNEJ 

Stan i dostępność opieki medycznej dotyczą najbardziej elementarnych potrzeb 

seniorów zamieszkujących gminę Dębno, stanowią też przedmiot zgłaszanych przez nich 

uwag i postulatów. Lokalna społeczność zdaje sobie sprawę z faktu, że z racji systemowych 

uwarunkowań ma jedynie ograniczoną możliwość wpływania na sytuację w tej dziedzinie. 

Jest jednak zdeterminowana, by zapewnić seniorom jak największą dostępność oraz 

najwyższy standard opieki medycznej przy możliwie wysokim poziomie jej finansowania 

ze środków publicznych.      

 

Kluczowe kierunki działań: 

 Zwiększenie podaży usług specjalistycznych – Seniorzy powinni mieć coraz większe 

możliwości korzystania ze specjalistycznych porad i leczenia, adekwatnych do ich 

indywidualnych potrzeb, w przyjaznym trybie i przy pełnym zaangażowaniu funduszy 

publicznych. Przedmiotem działań jest rozszerzenie na całą społeczność seniorów 

sytemu opieki i konsultacji z lekarzami specjalności szczególnie istotnych dla 

diagnozowania i leczenia chorób osób starszych wraz z dostępem do badań, 

diagnostyki i efektywnych metod leczenia.  

 Usprawnienie procesu rejestracji na wizyty w przychodni – Działające lokalnie 

placówki medyczne stanowią kluczową strefę troski o dobrostan i zdrowie seniorów. 

Przedmiotem starań całej społeczności lokalnej jest uzyskanie wysokiego poziomu 

świadczonych tu usług i zapewnienie jak najlepszej opieki wraz z dostępem do 

informacji. Samorząd lokalny dąży do określenia i zaspokojenia potrzeb seniorów w 

dziedzinie dostępu do podstawowej opieki medycznej, jak i rejestrowania do 

poradnictwa specjalistycznego.  

 Poprawa komunikacji między środowiskiem seniorów i personelem medycznym – 

Znaczenie zagadnień dotyczących opieki medycznej oraz powszechność korzystania 

z niej w środowisku seniorów decydują o potrzebie troski o jak najlepszą komunikację 

między środowiskiem seniorów i personelem medycznym. Niezbędne jest 

rozpowszechnianie wiedzy, identyfikowanie i przezwyciężanie przekłamań oraz 

nieporozumień, stosowanie profilaktyki i upowszechnianie najlepszej dostępnej 

wiedzy medycznej. Wobec spiętrzenia zagrożeń dla stanu zdrowia populacji oraz 

zwiększenia udziału w niej seniorów działania o charakterze profilaktycznym 

i zwiększanie świadomości pacjentów, w tym osób starszych, ma kluczowe znaczenie 

dla zachowania stabilności systemu. Zarazem ważne jest, aby środowisko medyczne 

miało świadomość potrzeb i problemów, które zgłaszają seniorzy. Samorząd lokalny 

i współpracujące z nim podmioty aktywnie przyczyniają się do utrzymywania tego 
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rodzaju kontaktów oraz nawiązywania skutecznej komunikacji w środowisku 

lokalnym. 

 Upowszechnienie systemu asystencji, w szczególności w relacjach ze służbą zdrowia 

– Dla dobra seniorów i dla zaspokojenia dotyczących ich potrzeb kluczowe jest 

rozwijanie doświadczeń w zakresie asystencji wspierającej osoby starsze. Brane są pod 

uwagę rozmaite jej formy. W oparciu o wolontariat oraz edukację środowiskową 

lokalna społeczność dąży do upowszechnienia prostych i w małym stopniu 

angażujących form doraźnej opieki wspierającej w codziennym życiu. Zarazem 

samorząd lokalny dąży do upowszechnienia i zabezpieczenia finansowego stałej, dalej 

idącej opieki nad osobami wymagającymi permanentnego wsparcia.        

 

 

II. NIWELOWANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I URBANISTYCZNYCH 

Seniorzy wyróżniają się z ogółu społeczności sposobem widzenia i oceniania stanu 

infrastruktury miejskiej oraz ogółu rozwiązań składających się na funkcjonowanie przestrzeni 

i wyposażenia technicznego lokalnego środowiska. Wymagają udogodnień i uproszczeń 

pozwalających im na swobodny dostęp do miejsc, dzięki którym mogą realizować pełnię 

swojej aktywności. Zakłócenia tego dostępu w przypadku seniorów pociągają daleko idące 

skutki, często w niedostatecznym stopniu rozumiane przez innych. Wobec tego lokalna 

społeczność dąży do wypracowania świadomości i rozwiązań, dzięki którym komfort 

życia seniorów jest wspólną, docenianą i realizowaną wartością.  

 

Kluczowe kierunki działań: 

 Rozwój systemu komunikacji rowerowej – Użytkowanie roweru w lokalnym 

środowisku stanowi pożądany kierunek zmiany w modelu życia, oznaczający nie tyle 

zastąpienie transportu samochodowego, co przywrócenie pożądanej aktywności 

fizycznej i zrównoważenie praktyk transportowych. Rower powinien stać się, 

zwłaszcza dla seniorów, istotnym wsparciem w praktyce życiowej i elementem 

upowszechnianego stylu życia. Przedsięwzięcia i ogół postępowania społeczności 

lokalnej wspierają tę tendencję. W interesie seniorów leży rozwój i systematyczna 

poprawa stanu infrastruktury rowerowej wraz z jej otoczeniem. Samorząd wspiera 

przy tym inicjatywy służące udostępnianiu, naprawie i konserwacji sprzętu 

rowerowego w ramach usług publicznych i pomocy sąsiedzkiej. 

 Dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb seniorów – Infrastruktura miasta 

i gminy stanowi miarę troski o dobro starszych mieszkańców i ich prawo do 

pełnoprawnego udziału w życiu społeczności. Każde przedsięwzięcie inwestycyjne 
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i modernizacyjne w przestrzeni miejskiej powinno być konsultowane i analizowane 

pod kątem dostosowania do potrzeb i oczekiwań seniorów.   

 Realizacja audytu senioralnego przestrzeni miejskiej i niwelowanie podstawowych 

barier – Lokalna społeczność dba o aktywizację seniorów, także w ramach procesu 

analizy i oceny stanu gminnej infrastruktury i jakości przestrzeni publicznej. Ich zdanie 

powinno być brane pod uwagę w ocenie jakości życia mieszkańców jako podstawowej 

przesłance efektywności realizacji polityk publicznych. Samorząd lokalny 

i współpracujące z nim podmioty dążą zatem do rozwijania metod audytu 

senioralnego, a także uwzględniania jego efektów w realizacji zadań administracji. 

Formułowane oceny są także przekazywane prywatnym dysponentom infrastruktury. 

Lokalna społeczność w pierwszej kolejności dąży do niwelowania powstałych barier 

i utrudnień w codziennym funkcjonowaniu seniorów, w dalszej zaś do trwałego 

podnoszenia komfortu ich życia.    

 Wdrażanie standardu dostępności obiektów – Przyjmuje się, że niniejsza polityka 

prowadzi do uzyskania pożądanej zmiany przez upowszechnienie wzorców, praktyk 

i przekonań odwołujących się do troski o jak najwyższą jakość życia seniorów. Lokalna 

społeczność wypracowuje i upowszechnia rozwiązania, w oparciu o które osoby 

starsze cieszą się dostępnością i funkcjonalnością obiektów oraz przestrzeni 

publicznej. Samorząd lokalny oraz współpracujące z nim podmioty dążą do 

systematyzacji tych doświadczeń i ujęcia ich w ramy standardów wiążących dla ogółu 

obiektów w obrębie gminy. Wiedza w tym zakresie wzbogaca dorobek całej 

społeczności, a tym samym może być wykorzystywana we wszelkiego rodzaju 

inicjatywach i przedsięwzięciach podejmowanych z intencją obsługi potrzeb 

seniorów.    

 

 

III. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH I WSPARCIA DLA 

SENIORÓW SPOZA MIASTA  

Osoby mieszkające poza Dębnem, w mniejszych miejscowościach, stanowią znaczący 

odsetek populacji seniorów w gminie. Zarazem ich sytuacja i potrzeby mają szczególny 

charakter, wiążą się z rzeczywiście bądź potencjalnie zachodzącą mniejszą dostępnością do 

usług, udogodnień i rozwiązań dedykowanych dla osób starszych. Wymagają przy tym 

niejednokrotnie wzmożonego wsparcia związanego z wciąż istniejącymi różnicami w jakości 

życia, dostępności usług publicznych oraz możliwościach realizacji indywidualnego rozwoju. 

Przełamywanie tych różnic stanowi dojmującą potrzebę zarówno z punktu widzenia 

interesu samych seniorów, jak i zrównoważonego rozwoju całej gminy.        
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Kluczowe kierunki działań: 

 Animacja budowy struktur senioralnych oraz podmiotów wspierających społeczności 

lokalne – Seniorzy mają pełne prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. 

Ich zaangażowanie jest wręcz niezbędne, aby lokalna społeczność wykorzystywała 

pełnię swego potencjału, a potrzeby osób starszych były w należyty sposób 

rozpoznawane i zaspokajane. Samorząd lokalny wspiera zatem wszelkiego rodzaju 

inicjatywy mające na celu pobudzanie do zrzeszania się i działania społeczności 

poszczególnych miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem starszych 

mieszkańców, w tym inicjatywy na rzecz solidarności międzypokoleniowej. Intencją 

samorządu jest uwzględnianie tej aktywności we wszelkich formach planowania 

i realizacji inwestycji oraz działań na rzecz wspólnoty gminnej.       

 Wzmocnienie partycypacji mieszkańców wsi w debacie publicznej i obiegu treści – 

Włączeni do działania i świadomi wagi swoich opinii mieszkańcy stanowią największe 

bogactwo gminy. W prowadzonej z ich aktywnym udziałem wymianie treści, idei, 

pomysłów i krytycznych uwag wyraża się żywotność lokalnej społeczności i jej 

zdolność do uzyskania pozytywnej zmiany. Samorząd lokalny dba o intensywność, 

powszechność i jakość debaty dążąc do udziału w niej pełni środowisk, stanowisk, 

punktów widzenia i potrzeb.  

 Upowszechnienie dostępu do Internetu i edukacji cyfrowej – Włączenie do cyfrowego 

obiegu treści stanowi obecnie warunek niezbędny dostępu do wiedzy i obiegu treści. 

Dla coraz większej części populacji seniorów internet stanowi naturalne środowisko 

funkcjonowania, tym większa jest więc potrzeba niwelowania wykluczeń i deficytów 

w odniesieniu do tych, którym najtrudniej ubiegać się o pełnię cyfrowych 

i obywatelskich praw. 

 Interwencja organizacyjno–finansowa ukierunkowana tematycznie (w dziedzinie 

kultury, dostępu do opieki medycznej, wsparcia wytchnieniowego) – Pomimo 

zwiększenia zdolności do działania społeczności wiejskich oraz zwiększania poziomu 

partycypacji ich członków w debacie publicznej i działaniach rozwojowych można 

spodziewać się utrzymywania – w przewidywalnej przyszłości – potrzeb i ograniczeń 

wpływających na jakość życia mieszkańców tych obszarów, w szczególności zaś osób 

starszych. Niezbędne jest zatem tworzenie zdolności do podejmowania działań 

interwencyjnych o charakterze organizacyjnym i finansowym związanych 

z przeciwdziałaniem jednoznacznie określonym deficytom i problemom. 
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IV. USPRAWNIENIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO I DOSTĘPNOŚCI 

KOMUNIKACYJNEJ 

Ograniczoną dostępność transportowa – w obrębie gminy oraz w relacji z innymi 

ośrodkami miejskimi – seniorzy wskazują jako jedne z najważniejszych czynników 

determinujących jakość ich życia. Z jednej strony pozostaje ona w związku z pozostałymi 

ważnymi uwarunkowaniami objętymi diagnozą i ukierunkowaniem interwencji w niniejszej 

polityce (dostęp do opieki medycznej, zmniejszanie wykluczenia i marginalizacji mniejszych 

ośrodków na terenie gminy), z drugiej łączy interesy seniorów z potrzebami pozostałych 

mieszkańców. Mobilność osób starszych należy zatem rozumieć jako ważny aspekt 

rozwoju potencjału gminy znajdujący odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy, 

dostępności usług publicznych i ogólnej atrakcyjności tego obszaru.  

 

Kluczowe kierunki działań: 

 Działanie na rzecz zwiększenia liczby i standardu połączeń komunikacyjnych z innymi 

miastami – Seniorzy znajdują się w najmniej korzystnym położeniu pod względem 

możliwości realizacji potrzeb życiowych poprzez bliższe i dalsze wyjazdy poza obszar 

gminy. Poprawa sytuacji w tym zakresie leży jednak w interesie wszystkich 

mieszkańców. Polityka senioralna i realizowane w jej ramach działania powinny 

stanowić wkład w szerszy kompleks inicjatyw ukierunkowanych na minimalizowanie 

wykluczenia transportowego gminy. Niezbędne jest wzbogacanie oferty 

transportowej wszystkich kategorii pracowników przy zaangażowaniu instrumentów 

wsparcia finansowego i racjonalizacji siatki połączeń wewnątrzregionalnych oraz 

międzywojewódzkich. 

 Integracja polityki senioralnej z zarządzaniem rozwojem w ramach układów 

funkcjonalnych – Społeczność seniorów, jako ważny składnik populacji gminy, musi 

być uwzględniana w planach i projektach rozwojowych definiowanych na poziomie 

powiatowym i w ramach angażujących gminę powiązań funkcjonalnych. Zarazem 

własne doświadczenia i rozwiązania powinny sprzyjać wdrażaniu działań, które 

obejmując większy obszar przyczyniają się do lokalnego podnoszenia jakości życia 

seniorów.    

 Budowa sieci i praktyki solidarności transportowej w środowisku lokalnym – Bazując 

na dobrych, sprawdzonych i praktykowanych rozwiązaniach lokalna społeczność 

integruje się w ramach wsparcia transportowego, w tym świadczonego na rzecz 

seniorów. Ich potrzeby transportowe w pewnym stopniu mogą być zaspokajane za 

sprawą pomocy i życzliwości sąsiedzkiej. Rolą samorządu jest wspieranie, ograniczony 

wkład koordynacyjny i troska o zachowanie standardów bezpieczeństwa 
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i efektywności systemu osadzonego w obywatelskim podejściu i spontanicznych 

działaniach. 

 Interwencyjne i ukierunkowane tematycznie przejazdy organizowane przez samorząd 

– Działania podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za rozwój transportu 

lokalnego mogą być jedynie postulowane i wspierane przez samorząd. Praktyczne 

uzupełnienie tych wysiłków stanowić będzie budowa instrumentu transportu 

interwencyjnego ukierunkowanego na zaspokajanie potrzeb konkretnych środowisk 

i grup mieszkańców. Powinny one odpowiadać na potrzeby związane w szczególności 

z dostępem do opieki zdrowotnej i kultury, wiązać się z szeroką akcją informacyjną 

i troską o dotarcie z ofertą do wszystkich potrzebujących, a także wszechstronną 

oceną trybu realizacji przekładającą się na optymalizację stosowania instrumentu.      
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Monitoring i ewaluacja polityki 
senioralnej 

 
Niniejsza polityka przeznaczona jest do faktycznej realizacji polegającej na 

osiągnięciu zapisanych w niej celów. Znajdzie to wyraz w uzyskaniu oczekiwanych 

parametrów wybranych wskaźników, a także we wszechstronnej poprawie jakości życia 

seniorów. Lokalna społeczność przyjmując politykę wyraża zarazem wolę obserwowania 

i oceniania efektów jej realizacji.   

W ramach niniejszej polityki monitoring oparty został na pomiarze wybranych 

wskaźników odpowiadających kluczowym aspektom życia seniorów oraz ukierunkowaniu 

celów sformułowanych w polityce. W uzasadnionych przypadkach zestaw ten może zostać 

poszerzony o kolejne elementy.  

WSKAŹNIK METODYKA POMIATU 

WARTOŚĆ 

WYJŚCIOWA OCZEKIWANA 

Liczba osób objętych opieką 
geriatryczną 

obliczenia na podstawie 
informacji z placówek 
medycznych 

  

Liczba obiektów adaptowanych do 
potrzeb seniorów 

obliczenia na podstawie 
raportów organizacji z 
powierzonych działań 

  

Liczba seniorów korzystających z 
oferty instytucji gminnych / 
organizacji społecznych 

obliczenia na podstawie 
informacji wskazanych 
instytucji / organizacji 

  

Liczba utworzonych elementów małej 
infrastruktury miejskiej stanowiących 
wsparcie dla funkcjonowania 
seniorów 

sprawozdanie właściwej 
jednostki organizacyjnej 
samorządu 

  

Udział budżetu senioralnego w ogóle 
wydatków budżetowych gminy    

sprawozdanie właściwej 
jednostki organizacyjnej 
samorządu 
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Działania w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych oraz przygotowywania 

informacji dotyczącej zmiany wartości przedmiotowych wskaźników oraz realizacji zapisów 

polityki powierza się wyznaczonej jednostce samorządu lokalnego. Perspektywę czasową 

oczekiwanej zmiany wartości wskaźników w bieżącej pierwszej edycji funkcjonowania 

polityki stanowi rok 2030. 

Przewiduje się, że w przyjętych, możliwie stałych odstępach czasu (co rok, co dwa lata) 

sporządzana będzie informacja o przebiegu i stanie realizacji polityki podawana do publicznej 

wiadomości. Za przygotowanie tej informacji odpowiedzialna jest jednostka samorządu 

lokalnego zarządzająca realizacją polityki. Ponadto dane odnoszące się do realizacji polityki 

mogą być uwzględniane w corocznych raportach o stanie gminy. W interesie lokalnej 

społeczności leży podawanie tej informacji w przejrzystej i komunikatywnej formie do 

publicznej wiadomości.   

Lokalny samorząd systematycznie wdraża i udoskonala system ewaluacji polityki 

rozumiany jako zobiektywizowaną ocenę jej efektywności oraz zachowania związku 

z realiami życia mieszkańców gminy. Obejmuje on elementy diagnozy, optymalizacji 

nakładów finansowych, określanie i osiąganie ambitnych poziomów rozwoju oraz 

poszerzanie debaty publicznej na temat sytuacji i potrzeb seniorów. Budowany przez lokalną 

społeczność system ewaluacji polityki współtworzyć mogą w szczególności następujące 

rozwiązania:  

 Audyt senioralny – Dokonywana z perspektywy seniorów i z ich udziałem analiza 

wybranych aspektów życia i środowiska gminy (np. dostępności komunikacyjnej, 

czytelności informacji, atrakcyjności obiektów i przestrzeni) dokonywana 

w uporządkowanej formie i w przyjętym porządku czasowym i przestrzennym. 

Wnioski z przeprowadzonej obserwacji stanowią dla samorządu źródło wiedzy 

o zmieniających się realiach życia środowiska seniorów i ujednolicenia punktu 

widzenia instytucji oraz samych mieszkańców zainteresowanych poprawą stanu 

rzeczy.     

 Budżet senioralny/współczynnik wydatków senioralnych – Stała wartość poziomu 

wydatków przeznaczanych w ramach budżetu gminy na potrzeby związane 

z realizacją polityki senioralnej lub kwota przyjmowana do wydatkowania 

w określonym okresie. Uzasadnione jest stopniowe, odpowiedzialne,  wsparte na 

analizie zbieranych doświadczeń wprowadzanie przyjętego rozwiązania 

z uwzględnieniem wymogów dialogu z mieszkańcami oraz innymi aktorami życia 

lokalnego. Zarządzanie instrumentem finansowym jest przy tym przydatne dla realnej 

oceny ekonomicznego aspektu wdrożenia polityki przy uwzględnieniu zmian 
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uwarunkowań w funkcjonowaniu samorządu oraz jego otoczenia 

makroekonomicznego        

 Standardy senioralne – Przyjęcie w wybranych sferach życia pożądanych 

i przewidywanych do osiągnięcia we wskazanej perspektywie czasowej wartości 

liczbowych opisujących jakość życia mieszkańców. Dotyczyć mogą one 

w szczególności ochrony zdrowia (w tym maksymalnego czasu dostępu do 

wybranych usług), jakości przestrzeni publicznej (w tym minimalnej odległości między 

wskazanymi urządzeniami i obiektami) czy też dostępności informacji. Standardy 

winny być owocem otwartej debaty całego lokalnego środowiska oraz 

odpowiedzialnych decyzji odnośnie ich wdrożenia i dążenia do osiągnięcia.        

 Informacja w ramach raportu o stanie gminy – Integracja polityki senioralnej 

z działaniem realizowanym przez samorząd corocznie w ramach ustawowego 

obowiązku w oparciu o dane własne dotyczące różnych aspektów życia 

i funkcjonowania lokalnego środowiska. Realizacja polityki senioralnej może być 

uwzględniana w raporcie jako element aktywności samorządu. W tym samym 

kontekście może być traktowana jako przedmiot debaty publicznej o aktualności 

i istotności poszczególnych potrzeb seniorów oraz podejmowanych na ich rzecz 

inicjatyw i wdrażanych rozwiązań.   

 Ewaluacja projektowa – Weryfikacja założeń, przedmiotu i realizacji polityki 

senioralnej w ramach kolejnych projektów angażujących samorząd i środowisko 

lokalne, odnoszących się do specyfiki i jakości życia seniorów.  

 Porównanie z efektami działań i systemów w innych gminach – Praktyki stosowane 

w dziedzinie zarządzania rozwojem lokalnym (tzw. benchmarking) polegające na 

odnoszeniu sytuacji własnej do innych środowisk o zbliżonym charakterze 

i potencjale.   
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System zarządzania realizacją 
polityki senioralnej 

 
Cele przyjęte dla niniejszej polityki senioralnej opisują w podstawowym stopniu 

ukierunkowanie działań na rzecz podnoszenia jakości życia seniorów. Ich interpretacja 

i uszczegółowienie, a następnie wdrożenie, dokonuje się w toku funkcjonowania lokalnej 

administracji samorządowej. Zachowując ducha polityki można oczekiwać, że działania te 

będą podejmowane w jak najlepszej wierze oraz przy konsultacyjnym udziale 

społeczności lokalnej, w tym samych seniorów. 

Polityka senioralna jest przyjmowana przez Radę Gminy i powierzona do realizacji 

Burmistrzowi Dębna. W uzasadnionych przypadkach samorząd lokalny podejmuje 

aktualizację zapisów polityki w zakresie głównych elementów polityki.   

W oparciu o sformułowane w polityce wizję i cele możliwe będzie bieżące, efektywne 

zarządzanie nią w powiązaniu z innymi elementami lokalnego systemu zarzadzania 

rozwojem. Należy dokonywać tego systematycznie, z uwzględnieniem harmonogramów 

konstruowania budżetu oraz porządkiem podejmowania innych decyzji istotnych dla 

sprawnego funkcjonowania administracji oraz całej gminy i jej społeczności. 

Właściwe dopełnienie zapisów polityki stanowią listy indykatywne dla 

poszczególnych celów. Obejmują one tytuły działań i przedsięwzięć przewidzianych 

realnie do podjęcia, prowadzących w konsekwencji do osiągnięcia stanu wyrażanego 

w poszczególnych celach, a tym samym do kompleksowej realizacji polityki. Listy 

indykatywne formułowane są w porządku ważności, z uwzględnieniem szacowanych 

kosztów realizacji poszczególnych działań oraz innych informacji istotnych z punktu widzenia 

ich wprowadzenia w życie (np. jednostki odpowiedzialne/współodpowiedzialne, planowany 

czas realizacji). Listy indykatywne dla poszczególnych celów należy formułować z kilkuletnią 

perspektywą realizacji, np. w koordynacji z ogólnymi planami inwestycyjnymi bądź koncepcją 

zagospodarowania obszaru oraz sektorowymi i przestrzennymi planami działań. Kolejność na 

liście indykatywnej powinna możliwie trwale oddawać hierarchię ważności przedsięwzięć 

i projektów. 
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W odniesieniu do list indykatywnych należy formułować roczne plany działań. 

Należy przez nie rozumieć zobowiązania realizacyjne bazujące na zapisach 

indykatywnych, odnoszące się do danego roku budżetowego, z przypisanymi 

wartościami realizacji. Roczne plany działań nie są w sposób konieczny ograniczane 

hierarchią i kwotami określonymi w listach indykatywnych, niemniej powinny w sposób 

efektywny przyczyniać się do realizacji polityki senioralnej, do której się odnoszą. Roczne 

plany działań mogą przy tym obejmować częściową realizację zapisanych na liście 

indykatywnej działań czy też ich łączenie w bardziej ogólne projekty. W każdym przypadku 

należy brać pod uwagę czynniki znaczenia poszczególnych przedsięwzięć (im wyżej na liście 

indykatywnej, tym ważniejsze) oraz pilności ich realizacji (im pilniejsze, tym wcześniej 

ujmowane w rocznych planach działań).  

Podejmowanie i realizacja poszczególnych działań skutkować będzie 

zdejmowaniem ich z listy indykatywnej oraz uzupełnianiem o nowe zapisy. 

W perspektywie kilku lat realizacja rocznych planów działań powinna prowadzić do realizacji 

przedsięwzięć ujętych w listach indykatywnych, a tym samym – do wypełnienia celów polityki 

senioralnej. 
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 Kontynuacja zrealizowanego modelu tworzenia polityki senioralnej wymaga 

zachowania waloru partycypacji społecznej, jako wiodącej zasady tworzenia dobrego prawa 

i lokalnych rozwiązań w dziedzinie sprawnego i efektywnego zarządzania. Oczekiwane jest 

prowadzenie konsultacji społecznych przewidywanych do podjęcia działań 

uwidacznianych na listach indykatywnych i wpisywanych do rocznych planów działań. 

W szczególności ewentualne działania inwestycyjne o istotnym ciężarze finansowym 

i wpływające na stan gminnej infrastruktury oraz przestrzeni publicznej powinny stawać się – 

przed przyjęciem do realizacji – przedmiotem społecznego dialogu.   

Koncentracja celów polityki na pożądanym stanie rozwoju gminy i przeniesienie 

konkretnych przedsięwzięć i projektów na szczebel realizacyjny - uwzględnienie ich na listach 

indykatywnych i w planach działań – pozwala na optymalizację procesu zarządzania 

rozwojem. Lokalna społeczność zachowuje prawo do decydowania o kierunku i dynamice 

tego rozwoju, ale do kompetencji samorządu lokalnego należy racjonalne gospodarowanie 

środkami finansowymi i dynamiką działań w poszczególnych obszarach. Decyzje 

o podejmowaniu konkretnych przedsięwzięć (począwszy od wprowadzania do rocznych 

planów działań) poprzedzają wyceny i analizy budżetowe odnoszące się do kosztów 

prowadzonych działań, jak też możliwych do przeznaczenia środków. Środowisko seniorów 

i reprezentujące je podmioty mają pełne prawo do kompleksowej informacji o finansowych, 

technicznych i organizacyjnych uwarunkowaniach działań weryfikowanych i wycenianych 

pod kątem realizacji polityki senioralnej. 

Przesądzenia dotyczące zawartości list indykatywnych oraz rocznych planów 

działań powinny znajdywać wyraz w zapisach budżetowych formułowanych przez 

samorząd lokalny. Integracja z planowaniem budżetowym stanowi wyraz traktowania 

polityki senioralnej jako pełnoprawnego elementu zarządzania rozwojem gminy oraz 

odpowiedzialności względem innych grup mieszkańców oraz dotyczących ich potrzeb. 

Rzeczywiste docenienie znaczenia seniorów dla środowiska lokalnego manifestować się 

będzie w systematycznym uwzględnianiu dotyczących ich wydatków w systemie 

finansowym gminy, w miarę możliwości – w formie obligatoryjnego pułapu finansowania 

bądź w ramach analogicznych rozwiązań.   

Oczekuje się, że w kolejnych latach będzie postępować integracja polityki 

senioralnej z całościowym systemem zarządzania rozwojem gminy, a polityka ta będzie 

źródłem inspiracji i dobrych praktyk dla lokalnej administracji.    

W dłuższej perspektywie istotne jest budowanie i rozwój pamięci instytucjonalnej 

obejmującej politykę senioralną jako ważny element dorobku lokalnej społeczności. Pamięć 

ta – rozumiana jako praktyki i kompetencje pozwalające na zachowanie, podtrzymanie 

i twórcze wykorzystywanie opracowanych w przeszłości rozwiązań służących wzmocnieniu 
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działalności instytucji – stanowić powinna zasób rozwiązań aktywnie wykorzystywanych 

w kolejnych etapach prac na rzecz społeczności gminy. Jednostki odpowiedzialne za 

funkcjonowanie polityki senioralnej powinny w swych działaniach uwzględniać 

następujące aspekty: 

 zachowanie i wykorzystanie materiałów wytworzonych w ramach projektu, 

 powołanie rzecznika/rzecznictwa interesu seniorów, 

 powołanie pełnomocnika ds. polityki senioralnej, 

 wdrożenie i periodyzację monitoringu i ewaluacji polityki senioralnej, 

 integrację polityki senioralnej z systemem zarządzania rozwojem gminy, 

 udział w zarządzaniu obszarami funkcjonalnymi, 

 dalsze wzmacnianie rady seniorów, 

 udział w kolejnych projektach i inicjatywach na rzecz wzmocnienia zarządzania 

strukturalnego. 

 




