Program działania Rady Seniorów
w gminie Żmigród na najbliższe lata

Niniejszy dokument powstał w ramach projektu „Rady dla Rady. Wsparcie dla rad seniorów z
Wińska i Żmigrodu” realizowanego przez Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego,
dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywizacji Osób Starszych na
lata 2014-2020. Autorami dokumentu są członkowie Rady Seniorów w gminie Żmigród, zaś
rozdział „Starzenie się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla instytucji publicznych oraz
organizacji społecznych w Polsce” napisali przedstawiciele Stowarzyszenia Animacji i
Rozwoju Lokalnego.
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Wstęp
Dokument ten powstał w ramach projektu „Rady dla Rady. Wsparcie dla rad seniorów
z Wińska i Żmigrodu” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz
Aktywizacji osób starszych na lata 2014-2020. W dokumencie tym zawarto plan działania
Rady Seniorów w gminie Żmigród na najbliższe lata. Został on przygotowany przez członków
Gminnej Rady Seniorów m.in. w oparciu o wiedzę, jaką uzyskali dzięki przeprowadzonym w
ramach projektu szkoleniom oraz dzięki wymianie doświadczeń z przedstawicielami Rady
Seniorów z gminy Wińsko. Celem tego dokumentu jest wyznaczenie głównych kierunków
działania Rady w najbliższych latach, co przełoży się na wzrost skuteczności inicjatyw
zmierzających do poprawienia warunków życia starszych mieszkańców gminy. Program nie
zawiera konkretnych ram czasowych, gdyż z założenia stanowi zbiór pomysłów i przemyśleń
członków Rady Seniorów, dotyczących przyszłych działań, a nie dokumentem strategicznym
w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Dokument rozpoczyna się od opisu wyzwań przed jakimi stoją instytucje publiczne
oraz organizacje społeczne w związku ze zjawiskiem starzenia się polskiego społeczeństwa.
W kolejnym rozdziale przedstawiono główne problemy, z którymi stykają się seniorzy w
gminie Żmigród i które to negatywnie wpływają na jakość ich życia. Następnie wymieniono i
krótko opisano najważniejsze przedsięwzięcia dotychczas realizowane przez Radę Seniorów
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w gminie Żmigród. Na tej podstawie wyróżniono wszystkie te zadania, które uznano za warte
kontynuacji w najbliższych latach oraz dodano kilka nowych. Zarówno określenie głównych
problemów, jak i wybór przedsięwzięć, które Rada Seniorów powinna realizować w
najbliższych latach, przeprowadzono na warsztatach zorganizowanych w ramach
wspomnianego wyżej projektu. Przy pracy nad niniejszym programem przedstawicieli Rady
Seniorów z gminy Żmigród wspierali także członkowie Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju
Lokalnego (realizator projektu).
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Starzenie się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla
instytucji publicznych oraz organizacji społecznych w Polsce
Na zjawisko starzenia się ludności wpływa szereg czynników, jak np. poziom
zamożności społeczeństwa, promowany model rodziny, aktywność zawodowa kobiet,
poziom opieki społecznej i ochrony zdrowia, wykształcenie ludności oraz polityka społeczna
państwa. Polska od wielu lat notuje ujemny przyrost naturalny, a polskie społeczeństwo
„starzeje się”, przez co rozumieć należy wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w
ogólnej populacji kraju. W latach 1990-2005 udział ludności w wieku 65 lat i więcej wzrósł z
10,1% do 13,2%, a w wieku 60 lat i więcej z 14,8% do 17,1% w ogólnej strukturze społecznej.
W 2001 r. było w Polsce ok. 5,6 mln osób w wieku poprodukcyjnym. Z prognoz
demograficznych GUS wynika, że liczba osób w wieku emerytalnym zwiększy się do 9,6 mln
w roku 2030. W 2008 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 41 osób w wieku
emerytalnym. W 2060 r., według oficjalnych prognoz, na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym będzie 91 osób - i to pod warunkiem, że wzrośnie stopa urodzeń1.
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Dane
na
podstawie:
Prognoza
ludności
Polski
na
lata
2008-2035,
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf (dostęp: 20.11.2017).
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Wzrost w społeczeństwie liczby osób, które zakończyły już aktywność zawodową jest
sporym wyzwaniem dla krajowego systemu emerytalnego, gdyż w znacznym stopniu podnosi
koszty wypłat emerytur i rent. Podobnie jest to także poważne obciążenie dla służby
zdrowia, gdyż osoby starsze częściej chorują i wymagają specjalistycznej opieki medycznej.
Wzrost odsetka osób w wieku emerytalnym stanowi ponadto wyzwanie dla polityki socjalnej
państwa, pojawia się bowiem potrzeba budowania specjalnych programów gwarantujących
dostęp do specjalistycznych usług socjalnych i zdrowotnych, sprzyjających zdrowemu
starzeniu się oraz takich, które sprawią, że życie seniorów będzie społecznie i ekonomicznie
użyteczne. Problemami nie tylko o charakterze ekonomicznym są poważne ograniczenia dla
pracodawców związane z niedoborem pracowników oraz brak zastępowalności pokoleń w
niektórych branżach.
Zachodzący w skali ogólnokrajowej proces starzenia się społeczeństwa generuje
poważne problemy dla lokalnych samorządów. Szybki wzrost liczby osób starszych wymaga,
by samorządy znaczną część budżetu wydawały właśnie na ich potrzeby związane m.in. z
systemem opieki, dostosowywaniem infrastruktury czy zagospodarowaniem czasu wolnego.
Dodatkowo ważne jest wsparcie różnego rodzaju inicjatyw podnoszących aktywność
seniorów w różnych obszarach życia społecznego. Na poziomie indywidualnym dla osób
starszych ważne jest zagospodarowanie czasu, wykorzystanie ich doświadczenia
zawodowego i życiowego, chęci bycia użytecznym, możliwość podniesienia poziomu życia
dzięki dodatkowym, nawet niewielkim, dochodom. Dodatkowo wzrost udziału emerytów w
lokalnej społeczności przekłada się na spadek dochodów jednostek samorządowych, gdyż
osoby te zazwyczaj posiadają mniejsze przychody i w związku z tym płacą niższe podatki.
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Wzrost średniej wieku w społeczeństwie to poważne wyzwanie dla różnego typu
organizacji pozarządowych. Osoby starsze posiadają specyficzne wymagania i potrzeby, które
organizacje te powinny realizować. Dodatkowo w polskim społeczeństwie dominuje wizja
emeryta jako osoby wycofanej z aktywnej działalności społecznej i koncentrującej swój
wolny czas na opiece nad wnukami, aktywności stricte religijnej lub pielęgnacji ogródka.
Organizacje pozarządowe chcące aktywizować osoby starsze, muszą w związku z tym
przeciwstawiać się stereotypom oraz przełamywać różne wewnętrzne bariery wśród swoich
członków. Nie mniejszym problemem jest także stosunkowo niski poziom zaangażowania
osób w wieku poprodukcyjnym w działalność organizacji pozarządowych. Badania wskazują,
że tylko 15,7% wszystkich seniorów działa w jakiejś organizacji społecznej, z czego w
przynajmniej jednej aktywny udział bierze 21% seniorów z wykształceniem wyższym i tylko
4% z wykształceniem podstawowym2. Jednocześnie zaznaczyć należy, że wszelkie działania
skoncentrowane na integracji i aktywizacji środowiska seniorów są niezwykle ważne. Osoby
starsze, które aktywnie funkcjonują w swojej społeczności lokalnej, dłużej zachowują
sprawność intelektualną i fizyczną, a jakość ich życia jest zdecydowanie wyższa. Dodatkowo
dzieląc się swoim doświadczeniem życiowym i umiejętnościami z innymi, walnie przyczyniają
się do rozwoju wspólnoty lokalnej.
2

Dane na podstawie: Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna
2013, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf (dostęp:
20.11.2017).
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Problemy seniorów w gminie Żmigród
W tej części dokumentu omówiono największe problemy seniorów w gminie Żmigród,
które mają bezpośredni wpływ na jakość ich życia. Poniższa lista została stworzona na
warsztacie przeprowadzonym z przedstawicielami Rady Seniorów z gminy Żmigród w dniu
14.10.2017 r. w Żmigrodzie.

Brak dostępu do rehabilitacji w
trybie ambulatoryjnym i lekarzy specjalistów

Rehabilitacja jest w przypadku osób starszych bardzo ważna, gdyż zwiększa szanse na
powrót do pełnej sprawności i jednocześnie zmniejsza niebezpieczeństwo różnego typu
powikłań. Seniorzy z racji wieku są szczególnie narażeni na różne urazy i kontuzje. Brak
możliwości uzyskania zabiegów rehabilitacyjnych na miejscu (tj. w gminie) w trybie
ambulatoryjnym oznacza poważne utrudnienie dla mieszkańców w starszym wieku. Trzeba
bowiem pamiętać, że są to często osoby schorowane i posiadające problemy z poruszaniem
się, dla których wyjazd do Trzebnicy czy Wrocławia, gdzie szpitale świadczą usługi
rehabilitacyjne w trybie ambulatoryjnym, może stanowić poważny problem. Zdaniem
seniorów niewystarczająca jest też liczba lekarzy specjalistów, którzy przyjmują na terenie
gminy Żmigród – np. kardiologów, ortopedów. W szerszej skali (nie tylko na obszarze gminy)
problem stanowi niewielka liczba lekarzy geriatrów oraz obecność takich oddziałów w
szpitalach. To z kolei powoduje, że właściwe zdiagnozowanie choroby dającej różne,
odmienne objawy, stanowi duży problem i odwleka w czasie podjęcie leczenia, zwiększając
nierzadko jego koszty.
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Słaba aktywność społeczna znacznej grupy seniorów

Niska aktywność seniorów nie jest problemem tylko gminy Żmigród. Problem ten
związany jest szerzej z polską mentalnością oraz brakiem tradycji zrzeszania się i aktywności
społecznej mieszkańców. Dodatkowo jeszcze z czasów dawnego systemu u wielu osób
dominuje przekonanie, że za sprawy publiczne odpowiedzialne jest szeroko pojęte
„państwo” (rozumiane jako różnego rodzaju instytucje publiczne).
W gminie Żmigród mieszka sporo osób starszych aktywnie działających na rzecz
swojej społeczności i angażujących się w różne przedsięwzięcia (głównie kulturalne czy o
charakterze międzypokoleniowym). W gminie funkcjonuje Rada Seniorów oraz kilka
organizacji pozarządowych, jak np. Stowarzyszenie Klubu Seniora „Humorek” lub
Stowarzyszenie Złota Jesień Emerytów, Rencistów i Inwalidów - które aktywnie działają na
rzecz osób starszych. Jednocześnie w większości tych organizacji działa ta sama grupa ludzi,
zaś pozostali seniorzy zazwyczaj nie angażują się w ich działalność, ewentualnie są
uczestnikami organizowanych wydarzeń, a nie ich inicjatorami. Podobnie niebyt liczna i
zazwyczaj składająca się z tych samych osób jest grupa uczestnicząca w zajęciach dla
seniorów organizowanych w Klubie Seniora w Pałacyku (działa przy Środowiskowym Domu
Samopomocy). Zazwyczaj najczęstszym wytłumaczeniem braku zaangażowania podawany
jest brak czasu oraz zły stan zdrowia.
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Problemy dotyczące publicznej infrastruktury

Gmina Żmigród ma charakter miejsko-wiejski, dlatego też poza Żmigrodem składają
się na nią także miejscowości o statusie wsi. Jak zauważają seniorzy działający w Radzie
Seniorów w Żmigrodzie, w niektórych miejscowościach brakuje chodników i ulicznego
oświetlenia. Jest to bardzo poważny problem, gdyż przekłada się bezpośrednio na
bezpieczeństwo mieszkańców. Osoby starsze, które często posiadają problemy z
poruszaniem się są najbardziej narażone na wypadki drogowe. Przy braku chodnika seniorzy
często są zmuszeni unikać poruszania się po swojej miejscowości, a w związku z tym
ograniczony jest ich kontakt z sąsiadami i rodziną, a wyzwaniem stają się nawet tak
podstawowe sprawy jak zakupy w miejscowym sklepie. Również stan technicznych
niektórych chodników pozostawia wiele do życzenia – nierówności, „niedokończona”
infrastruktura, wysokie krawężniki istotnie utrudniają poruszanie się o kulach, lasce czy na
wózku inwalidzkim.
Seniorzy zaważają także, że część obiektów publicznych jest niedostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadających problemy z poruszaniem się. W
szczególności kwestia ta wiąże się z brakiem podjazdów i wind w niektórych budynkach.
Ogranicza to możliwość samodzielnego załatwiania swoich spraw przez istotną grupę
mieszkańców. W tym kontekście ważną kwestią jest także brak parkingów w centrum miasta
oraz przy ważnych instytucjach publicznych, co także ogranicza mobilność m.in. osób
starszych. Nawet jeśli posiadają one swoje samochody lub korzystają z pomocy rodziny czy
znajomych, problem stanowi dotarcie do tych instytucji i zaparkowanie możliwie blisko nich
oraz w sposób umożliwiający wygodne i bezpieczne opuszczenie pojazdu.
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Rzadkie patrole Policji

W odczuciu seniorów w gminie Żmigród jest zbyt mało patroli policyjnych. Przekłada
się to na obniżenie ogólnego poczucia bezpieczeństwa i obawy związane z opuszczaniem
domu po zmroku czy przebywaniem w niektórych miejscach. Zdaniem mieszkańców Policja
powinna w większym stopniu skoncentrować się na zwalczaniu drobnych przestępstw i
wykroczeń, które co prawda nie mają wysokiej szkodliwości społecznej, ale w istotny sposób
wpływają na poczucie bezpieczeństwa szczególnie starszych osób. Dotyczy to w
szczególności spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wandalizmu i niszczenia
przestrzeni publicznych oraz drobnych kradzieży. Dla seniorów częstsza obecność stróżów
prawa na ulicach jest istotnym czynnikiem kształtującym ich poczucie bezpieczeństwa.
Dodatkowo osoby starsze chciałyby częstszych spotkań z dzielnicowymi i rozmów np. przy
okazji różnych okolicznościowych spotkań. Takie rozmowy przysłużyłyby się do tworzenia
bliższych relacji oraz wymiany informacji o wzajemnych potrzebach i oczekiwaniach. Byłyby
doskonałą okazją do zwiększania wiedzy seniorów o nowych zagrożeniach, jak np. bardzo
popularne w ostatnim czasie okradanie seniorów metodą „na wnuczka”.
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Dotychczasowe i planowane działania Rady Seniorów w
gminie Żmigród
Na przestrzeni ostatnich lat Rada Seniorów w Żmigrodzie realizowała następujące
działania:


przeprowadzanie w każdy pierwszy wtorek miesiące dyżuru w celu zebrania uwag
i wniosków od mieszkańców,



organizacja (przynajmniej raz na kwartał) zebrania, na którym omawiane są
problemy seniorów – w szczególności kwestie związane z bezpieczeństwem i
porządkiem/estetyką miejsc publicznych (najczęściej uczestniczą w nich
przedstawiciele władz lokalnych - sekretarz gminy lub dyrektorzy komórek
organizacyjnych),



badania ankietowe przeprowadzone w latach 2015 i 2017, dotyczące warunków
życia w gminie Żmigród, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji seniorów,



organizacja i przeprowadzenie mini-kampanii promującej sprzątanie psich
odchodów,



z inicjatywy rady udało się stworzyć Klub Seniora w Pałacyku, który działa dwa
razy w tygodniu i przeprowadza różnego typu zajęcia dla seniorów,



powadzenie zapisów i koordynacja działań związanych z dowozem osób starszych
z terenu całej gminy Żmigród do lekarzy,



dystrybucja jabłek wśród mieszkańców,



współorganizacja niektórych wydarzeń okolicznościowych np. Dzień Dziecka,
mikołajki, Wigilia.
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W oparciu o listę najważniejszych problemów seniorów w gminie Żmigród oraz po
omówieniu dotychczas realizowanych zadań podczas warsztatów w dniu 28.10.2017 r.
przygotowano ogólny plan działalności Rady Seniorów w najbliższych latach. W jego skład
wchodzą zarówno działania już realizowane (które należy kontynuować ze względu na
zainteresowanie nimi i pozytywne efekty), jak i nowe. Zaproponowane przedsięwzięcia
pogrupowano w trzech obszarach:


Działania na rzecz seniorów – w ten obszar wchodzą te działania, które są kierowane
bezpośrednio do osób starszych:
 organizacja i współorganizacja różnych wydarzeń okolicznościowych np. Wigilia
lub Andrzejki;
 kontynuacja działań związanych z dowozem z terenu gminy osób starszych do
lekarzy pracujących w Żmigrodzie;
 organizacja dyżurów dla mieszkańców przy utrzymaniu dotychczasowej
częstotliwości;
 współpraca przy prowadzeniu Klubu Seniora w Pałacyku oraz Uniwersytetu
Trzeciego Wieku;
 szeroka współpraca z organizacjami społecznymi, których działalność statutowa
opiera się na wsparciu seniorów - z terenu gminy, ale i całego województwa.
Organizacje takie posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu środków oraz
realizacji projektów, dzięki którym seniorzy zyskają dostęp do szerokiej oferty
kulturalnej, edukacyjnej, itp.



Współpraca z instytucjami publicznymi – mowa tu o stałej współpracy pomiędzy Radą
Seniorów w gminie Żmigród a różnymi podmiotami publicznymi działającymi na terenie
gminy:
 dalsza organizacja zebrań, na które zapraszani będą przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Żmigrodzie; zebrania mają służyć przekazaniu próśb seniorów z
terenu gminy co do stosowania różnych rozwiązań, inwestycji, zajęć sportoworekreacyjnych czy wydarzeń kulturalnych; ponadto zakładają współpracę przy
opracowywaniu planów działania dla instytucji publicznych z terenu gminy

13

 przeprowadzanie

badań

jakości

życia

w

gminie

w

cyklu

dwuletnim.

Zaangażowanie Rady Seniorów zwiększa wiarygodność tych badań, a także
otwartość osób ankietowanych. Należy przy tym podtrzymać zasadę, że
respondentami nie są tylko osoby starsze, ale wszyscy mieszkańcy gminy, co
pozwoli na zastosowanie szerszego spojrzenia na problem seniorów i pomysły
podniesienia jakości ich życia;
 w związku z problemem związanym z dostępem do rehabilitacji Rada Seniorów
powinna wspierać (chociażby na poziomie deklaracji) działania władz gminy
zmierzające do stworzenia odpowiedniej jednostki świadczącej takie usługi;
 w odniesieniu do problemu niskiego poczucia bezpieczeństwa Rada Seniorów
mogłaby nawiązać współpracę z dzielnicowymi i organizować spotkania, na które
zapraszane byłyby osoby starsze z poszczególnych części gminy. Na spotkaniach
tych omawiane byłyby wraz z dzielnicowym opiekującym się danym obszarem
najważniejsze problemy mieszkańców związane z bezpieczeństwem publicznym.
W związku z tym, że działalność prewencyjna i informacyjna stanowi zadanie
Policji, tego rodzaju spotkania nie wiązałyby się z ponoszeniem dodatkowych
kosztów;
 zaangażowanie się w działalność promocyjną (w szczególności pod kątem rozwoju
turystyki) gminy. Gmina Żmigród ze względu na swoje właściwości przyrodnicze i
ciekawą historię staje się coraz bardziej atrakcyjna jako miejsce organizacji
krótkich wypadów zwłaszcza dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.
Zadaniem Rady Seniorów jest wsparcie samorządu gminnego w przygotowaniu
oferty atrakcyjnej dla osób starszych, tak aby również one mogły korzystać z
bogactwa ziemi żmigrodzkiej;
 organizacja wraz z samorządem gminy i organizacjami działającymi na rzecz gminy
(w szczególności Towarzystwem Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej) imprez –
20.05.2018 r. – Dla Niepodległej: występ kapel ludowych, piknik rekreacyjnosportowy, festiwal kwiatów i krzewów ozdobnych;
 wsparcie gminy w promowaniu inwestycji oraz wydarzeń kulturalnych i
sportowych, np. poprzez organizację spacerów ukazujących nowe inwestycje na
terenie gminy i Żmigrodu (m.in. rondo, Rynek, zagospodarowanie terenów nad
Sąsiecznicą)

czy

współorganizację
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obchodów

100.

rocznicy

odzyskania

niepodległości (w 2018 r. – Odzyskanie niepodległości w wierszach poetów
polskich);
 opiniowanie dokumentów strategicznych i planistycznych podejmowanych przez
gminę. Gmina Żmigród realizuje strategię rozwoju opartą o różnego rodzaju
dokumenty, które prezentują logiczny układ działań sprzyjających rozwojowi
gminy oraz pozwalają nierzadko ubiegać się o zewnętrzne fundusze na różnego
rodzaju inwestycje. Dokumenty takie powinny trafiać do Rady Seniorów w celu
ich zaopiniowania, a przedstawiciele Rady powinni uczestniczyć w konsultacjach
społecznych projektów tych dokumentów. Członkowie Rady muszą zwiększyć
swoją aktywność w tym obszarze i utrzymywać bieżący kontakt z pracownikiem
Urzędu Miejskiego.


Promocja działalności Klubu Seniora w Pałacyku – ten obszar koncentruje się na
zwiększeniu liczebności seniorów uczęszczających na zajęcia. W gminie Żmigród
funkcjonuje Klub Seniora, który dwa razy w tygodniu prowadzi zajęcia dla seniorów. Jest
to duży atut, ale ze względu na niską frekwencję ciągle niewystarczająco wykorzystany.
Rada Seniorów wraz z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się seniorami mogłaby
zorganizować kampanię promującą działalność Klubu Seniora w Pałacyku. W ramach
wspomnianej kampanii rozklejono by w gminie plakaty informacyjne oraz organizowano
specjalne spotkania i dni otwarte w Klubie Seniora w Pałacyku.
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