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 Polityka senioralna jest to ogół celowych 
działań organów administracji publicznej 
wszystkich szczebli oraz innych organizacji 
i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy 
kształtujące warunki godnego i zdrowego 
starzenia się.

Źródło: Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, 
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-

polsce-na-lata-20142020/



 § 7. Rada Seniorów Gminy Żmigród realizuje 
cele poprzez: 

◦ 1. Ścisłą współpracę z władzami samorządowymi 
Gminy Żmigród przy rozstrzyganiu kwestii istotnych 
dla seniorów. 

◦ 2. Współpracę z Burmistrzem Gminy oraz innymi 
partnerami życia społecznego, kulturalnego 
i gospodarczego gminy.

Źródło: Statut Żmigrodzkiej Rady Seniorów,
http://www.zmigrod.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=450&menu=455&st
rona=1, dostęp online



Źródło:„ Zoom na rady seniorów” - Ogólnopolskie badanie Rad Seniorów z całej Polski oraz projekt 
współpracy z partnerstwami rad seniorów i samorządów gminnych realizowane przez Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz 
Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”, http://zoomnaradyseniorow.pl [dostęp online]



 Samorząd lokalny to partner, z którym Rady 
Seniorów najczęściej podejmują współpracę.

 Kontakty te zazwyczaj mają oficjalny 
charakter.

 Rady Seniorów współpracują najczęściej 
z wydziałami merytorycznymi urzędów gmin.

 Współpraca może mieć charakter: pomocy 
logistycznej, finansowej lub działań 
merytorycznych.

Źródło:„ Zoom na rady seniorów” - Ogólnopolskie badanie Rad Seniorów z całej 
Polski oraz projekt współpracy z partnerstwami rad seniorów i samorządów 
gminnych realizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy 
z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacją na rzecz 
wspólnot lokalnych „Na miejscu”, http://zoomnaradyseniorow.pl [dostęp online]



Przykład projektu



 By to projekt, który zakładał wypracowanie 
rozwiązania problemu słabego docierania 
z informacją do seniorów w Opolu. 

 Realizowany przez: Partnerstwo Rady Seniorów Miasta 
Opola i Urzędu Miasta Opola.

 Efektem projektu było opracowanie dokumentu „Jak 
dotrzeć z informacją do seniorów i seniorek”.

 Do udziału w warsztatach zaproszono:
◦ 27 organizacji pozarządowych,
◦ 11 Rad Seniorów oraz
◦ mieszkańców miasta.

Źródło: RADY SENIORÓW w działaniu!, Warszawa 2016, http://e.org.pl/wp-
content/uploads/2016/11/rady-seniorow-w-dzialaniu.pdf, [dostęp online] 



 Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce 
powstał w Warszawie. Założono go w 1975 roku 
z inicjatywy prof. Haliny Szwarc.

 We Wrocławiu pierwszy UTW powstał w 1976r.

 Współpraca polega na informowaniu się 
nawzajem o swojej ofercie i jej uzgadnianiu, 
wspólnym organizowaniu wydarzeń czy udziale 
we wspólnych projektach (realizowanych przez 
UTW). Źródło: Hasińska Z., Tracz E., Rola uniwersytetu trzeciego wieku w aktywnym starzeniu się [w:] Nauki Społeczne Social 

Science, Nr 1(7) 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 95.
„ Zoom na rady seniorów” - Ogólnopolskie badanie Rad Seniorów z całej Polski oraz projekt współpracy 
z partnerstwami rad seniorów i samorządów gminnych realizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we 
współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych „Na 
miejscu”, http://zoomnaradyseniorow.pl [dostęp online]



Źródło: Raport GUS, Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania za rok 
2014/2015, http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety, [dostęp online]



Przykład projektu



 Zajęcia z kodowania przygotowane specjalnie dla 
seniorów.

 Uczestnicy: osoby 50+ i osoby na emeryturze.

 UTW informował o tym kursie na swojej stronie 
internetowej w następujący sposób:

Szansa na udział w eksperymentalnym kursie komputerowym dla 
Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie 
Wrocławskim! 

Spośród osób, które wypełnią starannie poniższą ankietę i podadzą 
swoje adresy emailowe, będziemy losować uczestników do 
nietypowego eksperymentalnego kursu komputerowego 
w ramach projektu SILVER CODE.

Źródło: Projekt SILVER CODE - eksperymentalny kurs komputerowy, 
http://utw.uni.wroc.pl/komunikaty/poniedzialkowe/projekt-silver-code-eksperymentalny-kurs-komputerowy
Prezentacja Silver Code kursy kodowania dla seniorów, 
https://www.silvercodeproject.eu/pl/project/presentation.html



 2. Organizacjami pozarządowymi są: 

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, 
bankami i spółkami prawa handlowego będącymi 
państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z póz. zm.)



 organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;

 organizacja wolontarystyczna (ochotnicza), ponieważ 
w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;

 organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem 
aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko 
rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, 
czyli działaniu dla dobra publicznego.

 trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją 
publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).

 W użyciu jest także skrót NGO, od non-governmental
organization (organizacja pozarządowa po angielsku).

Źródło: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, 
http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,380.html



Źródło: Notka informacyjna GUS, Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2015 r., Warszawa, 
27.04.2017r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-
trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html, [dostęp online].



Źródło: Notka informacyjna GUS, Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2015 r., Warszawa, 
27.04.2017r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-
trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html, [dostęp online].



Przykład projektu



 Projekt  realizowany we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Animacji i Rozwoju 
Lokalnego.

 Miał na celu integrację obu środowisk 
i wspólne opracowanie trasy spacerowej po 
Żmigrodzie.

 Efektem projektu było opracowanie broszury 
– Spacerem po Żmigrodzie.



Przykład projektu



 Projekt realizowany jest przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.  

 Celem warsztatów poza promocją literatury 
jest podkreślenie roli twórczego czytania, 
refleksji nad tekstem. Zajęcia w formie 
warsztatów aktywizują uczestników spotkań, 
pobudzają wyobraźnię i kreatywność. 
Kształcą umiejętność wypowiadania się 
i komunikowania się z innymi.

Źródło: strona internetowa MBP we Wrocławiu, 
https://www.biblioteka.wroc.pl/dorosli/motywy-literackie-warsztaty-
dla-seniorow



Przykład projektu



 Pomysłodawczynią oraz główną organizatorką 
była pani Urszula Pawlus z Domu Kuracyjnego 
BERLINER.

 Uczestnicy: osoby w wieku 55+.

 Zawodnicy mieli do pokonania 3 etapy:
◦ I etap - bieg na orientację,

◦ II etap - jazda na rowerze,

◦ III etap - bieg terenowy.

Źródło: Puchar BERLINERA, 
http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=786



Bieg terenowy (fot. 
Arkadiusz Jaskuła)

Bieg na orientację (fot. 
Arkadiusz Jaskuła)



 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z póz. zm.)
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 RADY SENIORÓW w działaniu!, Warszawa 2016, http://e.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/rady-seniorow-w-dzialaniu.pdf, [dostęp 
online]

 „ Zoom na rady seniorów” - Ogólnopolskie badanie Rad Seniorów z całej Polski oraz projekt współpracy z partnerstwami rad seniorów 
i samorządów gminnych realizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji 
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 Prezentacja Silver Code kursy kodowania dla seniorów, https://www.silvercodeproject.eu/pl/project/presentation.html

 Projekt SILVER CODE - eksperymentalny kurs komputerowy, http://utw.uni.wroc.pl/komunikaty/poniedzialkowe/projekt-silver-code-
eksperymentalny-kurs-komputerowy

 Puchar BERLINERA, http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=786

 Strona internetowa MBP we Wrocławiu, https://www.biblioteka.wroc.pl/dorosli/motywy-literackie-warsztaty-dla-seniorow


