Program działania Rady Seniorów
w gminie Wińsko na najbliższe lata
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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 Wińsko, 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 Wińsko 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 Żmigród. 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 Wińsko i które negatywnie wpływają na jakość ich życia. Następnie
wymieniono i krótko opisano najważniejsze przedsięwzięcia dotychczas realizowane przez
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Radę Seniorów w gminie Wińsko. 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 Wińsko wspierali także członkowie
Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Lokalnego (realizator projektu).
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Starzenie się społeczeństwa polskiego
wyzwanie dla instytucji publicznych
organizacji społecznych w Polsce

jako
oraz

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.

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).
1
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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 Wińsko
Pierwszy warsztat poświęcony niniejszemu opracowaniu miał charakter rozmowy
na temat problemów seniorów w gminie Wińsko. Wspólnie zastanawialiśmy się, co
najbardziej przeszkadza seniorom czy ogranicza ich rozwój. Wymieniane problemy
zostały usystematyzowane i pogrupowane w 4 zasadnicze kwestie.

Duża liczba i spore rozproszenie miejscowości tworzących gminę Wińsko

Gminę Wińsko tworzą 43 miejscowości, a jej powierzchnia to 250 km2.
Zdecydowana większość mieszkańców gminy (których ogółem jest około 8,5 tys.)
mieszka w Wińsku, będącym siedzibą gminy (1655 mieszkańców). Wśród pozostałych
największych miejscowości należy wymienić Krzelów, Orzeszków, Małowice i Głębowice.
To powoduje, że instytucje kultury czy podmioty medyczne zlokalizowane są tylko
w niektórych miejscowościach, najczęściej tych największych. Pozostali mieszkańcy
zmuszeni są na własną rękę dojeżdżać do nich, aby móc korzystać z ich oferty.
W przypadku osób starszych jest to utrudnione, bowiem komunikacja zbiorowa nie
dociera do wszystkich miejscowości. Nawet umożliwienie korzystania z autobusu
szkolnego (w przypadku gdy jest w nim miejsce) nie rozwiązuje problemu – pozwala on
dotrzeć np. do Wińska w godzinach porannych i powrotu dopiero w godzinach
popołudniowych.

W

większości

przypadków

seniorzy

byliby

zainteresowani

wcześniejszym powrotem do domów, po załatwieniu spraw urzędowych czy zakupów.
Jednocześnie brak kursów popołudniowych sprawia, że korzystanie z oferty kulturalnej
jest bardzo trudno lub nawet niemożliwe. Seniorzy częściej więc proszę rodzinę czy
znajomych o podwiezienie prywatnymi samochodami – wówczas jednak wizyty
ograniczają się do załatwienia najważniejszych spraw, czyli np. zakupów, wizyt
lekarskich.
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Stosunkowo uboga oferta kulturalna dla osób starszych

Za ofertę kulturalną w gminie Wińsko odpowiada przede wszystkim Gminny
Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. GOK działa dość prężnie, oferując
dużą liczbę zajęć. Zdecydowana większość z nich skierowana jest do dzieci i młodzieży.
Osoby starsze skupiają się w Chórze „Harfa” i Zespole Ludowym „Głębowiczanie”, jednak
obie grupy koncentrują się wokół śpiewania, które niekoniecznie jest atrakcyjnym
sposobem spędzania wolnego czasu dla każdego seniora.
Gminna Biblioteka Publiczna działa w Wińsku oraz – w ramach filii –
w Głębowicach i Krzelowie. Znów zatem pojawia się problem możliwości dotarcia
i korzystania ze zbiorów.
W 32 miejscowościach gminy Wińsko znajdują się świetlice wiejskie. Niestety nie
są w nich organizowane zajęcia, z których mogliby korzystać mieszkańcy wsi. Nawet
rzadsze funkcjonowanie tych świetlic (w porównaniu z aktywnością Gminnego Ośrodka
Kultury) dawałoby możliwość większej integracji i rozwoju środowiska seniorów z gminy.
Duże znaczenie ma działalność lokalnych organizacji społecznych, głównie
przybierających formy stowarzyszeń. Aktywnie pozyskują one środki zewnętrzne oraz
korzystają z pracy swoich członków, dzięki czemu organizują lub współorganizują różne
imprezy i warsztaty dla osób starszych. Często zresztą w ich działalność zaangażowani są
właśnie seniorzy.

9

Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów

Pomocy medycznej dla mieszkańców gminy Wińsko udziela Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku. Oferta świadczeń medycznych obejmuje poradnię
ogólną lekarza „pierwszego kontaktu” (dla dorosłych i dla dzieci), gabinet zabiegowy,
punkt szczepień, gabinet pielęgniarki POZ, punkt pobrań materiału, gabinety USG i EKG,
poradnię chirurgiczną, diabetologiczną i ginekologiczno-położniczą. Brakuje więc innych
lekarzy specjalistów, z których często korzystają osoby starsze, jak np. ortopedy
(w związku z częstymi problemami z kośćmi czy poruszaniem się, urazami narządów
ruchu), kardiologa, okulisty, rehabilitanta. To wszystko powoduje, że aby skorzystać
z porad specjalisty konieczny jest dojazd do innych, większych miast, np. Lubina. Poza
trudnościami komunikacyjnymi istnieje tu dodatkowo problem większych kosztów
dostępu do lekarza. Lekarze niechętnie również zatrudniają się w gminie ze względu na
jej dość duże oddalenie od Wrocławia (z którego można by „czerpać” kadrę lekarską)
oraz problemy z dojazdem (słabej jakości drogi, rzadkie połączenia komunikacją
publiczną, najczęściej wymagające przesiadek).
Problem ten potęgowany jest przez fakt konieczności długiego oczekiwania na
wizytę u specjalistów. Choć trzeba też pamiętać, że zjawisko to ma charakter
ogólnopolski i nie dotyczy jedynie gminy Wińsko.
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Brak integracji społecznej

W ramach gminy funkcjonują liczne konflikty między mieszkańcami, które zresztą
utrzymują się od okresu powojennego. Z powodu takich zaszłości występują problemy
w kontaktach nawet między osobami mieszkającymi w sąsiadujących ze sobą wioskach.
Najczęściej więc organizacja jakichkolwiek imprez czy wydarzeń kulturalnych możliwa
jest przy współpracy osób mieszkających w obrębie jednej miejscowości.
Brak integracji społecznej przejawia się również w złych relacjach na linii władze
gminy – mieszkańcy. Bardzo źle odbierana jest przez władze krytyka jej działań, co dalej
skutkuje próbą odsuwania osób wyrażających negatywne opinie od jakiejkolwiek
współpracy. Na politykę gminną wpływają również osobiste sympatie i antypatie
przedstawicieli lokalnego samorządu. W efekcie działania podejmowane przez lokalne
organizacje są „torpedowane” przez władzę, nie ma możliwości uzyskania dodatkowego
wsparcia w realizowanych projektach, co często zresztą stanowi przeszkodę już na etapie
ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe.
Również związana z tym problemem jest mentalność osób starszych. W dużej
części są to osoby związane od dawna z prowadzeniem gospodarstw rolnych. Często
osoby te uznają, że w pewnym wieku „nie wypada” już brać udziału w niektórych
rozrywkach. Skupiają się na prowadzeniu domu, wsparciu rodziny, odsuwając na bok
własne potrzeby i zainteresowania.
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Dotychczasowe

działania

Rady

Seniorów

w Wińsku
W ostatnich latach Rada Seniorów zrealizowała m.in. następujące przedsięwzięcia:
 organizacja lub współorganizacja imprez dla seniorów, np. Gminny Dzień Seniora,
Karnawałowe Spotkanie Seniorów,
 organizacja wyjazdów krajoznawczych po Dolnym Śląsku oraz sąsiednich terenach
(obejmowała zapewnienie przewodnika, przejazdu, posiłku, biletów wstępu do
lokalnych atrakcji),
 reprezentowanie

gminy

Wińsko

na

różnych

wydarzeniach,

spotkaniach

i kongresach organizowanych z myślą o osobach starszych i nie tylko (np.
Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej, Dolnośląskie Targi Organizacji
Pozarządowych).
 współpraca z innymi gminami seniorów w całej Polsce, m.in. w Kamiennej Górze,
Żmigrodzie, Niechlowie (Rada Seniorów w Wińsku wspierała gminę Niechlów
w procesie tworzenia tamtejszej rady),
 organizowanie spotkań seniorów z przedstawicielami instytucji publicznych np.
policjantem i Rzecznikiem Praw Konsumenta,
 organizacja

i

współorganizacja

różnego

typu

warsztatów

np.

zajęcia

komputerowe.
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Planujemy…


organizować wspólne wyjścia integrujące seniorów, np. grzybobranie, spacery,
Nordic Walking;



organizować spotkania międzypokoleniowe, aby przekazywać nasze doświadczenie,
umiejętności, zainteresowania przede wszystkim dzieciom i młodzieży np. wspólnie
gotując, przygotowując ozdoby świąteczne;



dbać o podtrzymanie tradycji i zwyczajów przez wspólne śpiewanie, organizację
spotkań z innymi mieszkańcami gminy w celu podtrzymania pamięci o lokalnej
historii i tradycjach, organizację wystaw dawnych zdjęć czy innych pamiątek
z przyszłości;



uczyć się – języków obcych, obsługi komputera, tańca, również w formie wykładów
dotyczących różnych dziedzin nauki;



organizować i uczestniczyć w zajęciach o charakterze rehabilitacyjnym czy
dotyczących zdrowego żywienia;



edukować siebie i innych w sprawach odnoszących się do bezpieczeństwa
publicznego, praw konsumenta i zwiększania świadomości prawnej osób starszych;



uczestniczyć w konsultacjach ważnych dokumentów strategicznych gminy oraz
innych zagadnień – nawet jeśli nie zostaniemy o to poproszeni przez gminę;



organizować kawiarenkę senioralną. Raz w miesiącu chcielibyśmy organizować
spotkania, na które będą mogli przyjść seniorzy (oraz inni mieszkańcy gminy), aby
podzielić się swoimi przemyśleniami, problemami, poszukać wspólnie rozwiązań
tych problemów, wspólnie przygotować pismo urzędowe, przekazać kontakt do
instytucji mogących pomóc w danej sprawie, itd. Termin zostałby ustalony „z góry”,
żeby wszyscy wiedzieli o tych spotkaniach i niejako się do nich „przyzwyczaili”;



współorganizować wydarzenia kulturalne w gminie, np. Święto Niepodległości,
Dzień Dziecka, Gminny Dzień Seniora,



współpracować z organizacjami pozarządowymi – głównie przy różnych projektach
pozwalających często realizować powyższe projekty.
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