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W 2018 r. ludność woj. lubuskiego według ekonomicznych grup wieku wynosiła:

❖ 183 315 osób w wieku przedprodukcyjnym (spadek o 376 osoby w stosunku 

do 2017 r.),

❖ 618 604 osób w wieku produkcyjnym (mniej o 8 567 osób w stosunku do 

2017 r.),

❖ 212 629 osób w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 6 659 osób w stosunku do 

2017 r.).

Województwo lubuskie na koniec 2018 roku zamieszkiwało

ogółem 1 014 548 osób



Wojewódzki Program na rzecz Osób Starszych

obowiązuje od 2018 roku.

Program powstał w odpowiedzi na:

❖ potrzebę podjęcia działań aktywizujących osoby starsze,

❖ konieczność stworzenia przestrzeni służącej poprawie jakości życia,

❖ potrzebę określenia celów oraz kierunków działań pozwalających 

na kształtowanie regionu przyjaznego wszystkim mieszkańcom.



OBSZARY PROBLEMOWE

Cel główny: Cel główny : Cel główny :

Poprawa jakości i dostępności Przeciwdziałanie wykluczeniu Rozwój aktywności społecznej,

usług medycznych poprzez: społecznemu osób starszych kulturalnej i edukacyjnej

- tworzenie poradni i oddz. i ich rodzin poprzez: osób starszych oraz

geriatrycznych; - wsparcie i tworzenie przeciwdziałanie izolacji

- tworzenie poradni zdrowia rodzinnych domów pomocy społecznej poprzez:

psychicznego dla osób starszych. społecznej; - promowanie pozytywnego wizerunku

- rozwój sieci wsparcia dla osób osoby starszej;

opiekujących się seniorami. - inicjowanie aktywności sportowej

seniorów.
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Cel główny: Cel główny:

Wzrost aktywności zawodowej osób starszych Zapobieganie przemocy i dyskryminacji 

poprzez: wobec osób starszych poprzez:

- organizowanie staży i prac interwencyjnych dla - doskonalenie procedury „Niebieskie Karty”

osób 50+; zapewniającą ochronę osobom starszym;

- wsparcie PES tworzonych przez osoby 50+ - zwiększanie świadomości osób starszych 

i działające na ich rzecz. na temat przemocy.

AKTYWNOŚĆ 

ZAWODOWA OSÓB 

POWYŻEJ 50 ROKU 

ŻYCIA

BEZPIECZEŃSTWO

OBSZARY PROBLEMOWE



Cykliczne wydarzenia i akcje profilaktyczne organizowane przez UMWL:

❖ Powołanie Lubuskiego Sejmiku Seniorów,

❖ Lubuski Piknik Zdrowia,

❖ obchody Światowego Dnia Serca,

❖ obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,

❖ konferencje onkologiczne,

❖ białe soboty w szpitalach,

❖ współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez organizację konkursów ofert

dla NGO,

❖ promocja aktywności - rajdy rowerowe, biegi, marsze, „Trzymaj Formę”,

❖ wykłady dot. chorób onkologicznych u kobiet - na Lubuskich Kongresach Kobiet.



Wybrane przykłady 

polityki senioralnej 

w Województwie Lubuskim



obchodzony jest rokrocznie od 1999 roku. Obchody 

te stały się tradycją społeczno-kulturalną naszego 

regionu. Każdego roku organizowanych jest ponad 

200 imprez lokalnych w miastach i wsiach 

województwa. 

Biorą w nich udział mieszkańcy domów pomocy 

społecznej, domów dziennego pobytu, słuchacze 

uniwersytetów trzeciego wieku, świetlic, klubów 

seniora, ośrodków wsparcia i innych podmiotów 

zaangażowanych w pracę na rzecz osób starszych. 

LUBUSKI TYDZIEŃ SENIORA



1 sierpnia 2016 r. powołano Lubuską Społeczną Radę 

Seniorów, która jest organem konsultacyjnym, 

doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz 

wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej 

przy Marszałku Województwa Lubuskiego. 

Lubuska Społeczna Rada Seniorów liczy 11 członków.

LUBUSKA SPOŁECZNA RADA SENIORÓW



Do zakresu działania Rady należy: 

• nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej, 

• proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz osób 

starszych, 

• podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności 

w życiu publicznym i społecznym osób starszych 

• pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym 

dyskryminacji i marginalizacji.



W ramach realizacji jednego z celów 

Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych

od lipca 2019 roku  wydano 1100 egzemplarzy 

Lubuskiej Karty Seniora.

Program zakładaj możliwość korzystania z ulg i zniżek. 



W ramach otwartych konkursów przyznawane są dotacje dla 

organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz 

osób starszych wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy 

Społecznej” (w 2019 roku kwota 60.000 zł) oraz „Wojewódzkiego 

Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” 

(w 2019 roku 36.000 zł oraz środki PFRON – 1 066 636,48 zł).

W ramach budżetu obywatelskiego samorząd 

województwa przeznacza środki na realizację 

projektów skierowanych do osób starszych 

(w 2019 roku 580 tys. zł).



W ramach środków PFRON likwidowane są bariery architektoniczne

w instytucjach publicznych takich jak domy pomocy społecznej, szpitale,

przychodnie, zakłady rehabilitacyjne (w 2019 roku 1 287 469 zł).



Projekt  pn.: „Otwórz się na pomoc” w latach 2018-2020

W ramach projektu na terenie województwa lubuskiego powstała sieć poradni 

dla osób i rodzin  zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób 

starszych, gdzie oferowane są usługi pomocy środowiskowej, usługi 

wspierające oraz interwencyjne.

Poradnie funkcjonowały na terenie sześciu miast województwa lubuskiego: 

Zielonej Góry, Żagania, Bytomia Odrzańskiego, Słubic, Strzelec Krajeńskich 

i Świebodzina.

Od 2020 do 2022 roku ROPS koordynuje działalność trzech poradni: 

w Świebodzinie, Strzelcach Krajeńskich i Słubicach 



Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje kilkanaście spółdzielni socjalnych 

świadczących różnego typu usługi na rzecz osób starszych (usługi opiekuńcze, 

wyżywienie, zabiegi rehabilitacyjne, pobyt w dziennym domu pobytu). Jedną 

z nich jest Spółdzielnia Socjalna „Alternatywy”, która zajmuje się organizowaniem 

i sprawowaniem opieki nad osobami starszymi i samotnymi. Cele to: integracja 

środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych. Stworzone zostało 

miejsce dziennego pobytu dla osób starszych Dom Dziennego Pobytu „Alternatywy 

– Aktywna Przestrzeń Seniora”, gdzie osoby te mogą ciekawie spędzać czas 

wolny. Dostępny jest też kącik stylu i pielęgnacji urody.



• 14 Dziennych Domów Pobytu tj. Krosno Odrzańskie, Zielona Góra - 2, Wschowa, 

Gorzów Wielkopolski - 2, Deszczno - 2, Świebodzin - 2, Sulęcin, Otyń, Szczaniec, 

Górzyca,

• 23 Kluby Seniora tj. Krosno Odrzańskie, Słubice, Cybinka, Pszczew, Zielona Góra – 5, 

Bojadła, Kargowa, Bledzew, Małomice, Wymiarki, Rzepin, Gorzów Wlkp. - 3, Świebodzin, 

Drezdenko, Zwierzyn, Ojerzyce, Deszczno.

W ramach projektów współfinansowanych z EFS 

(łączna kwota 35 mln) w 2019 r. funkcjonowało



Kontynuacja projektów w przyszłych latach:

❖ tworzenie dziennych domów pobytu,

❖ konkursy dla organizacji pozarządowych (tzw. małe granty) w celu 

aktywizowania seniorów w ramach budżetu obywatelskiego województwa 

lubuskiego,

❖ tworzenie poradni pedagogiczno-psychologicznych w każdym powiecie,

❖ rozwój usług społecznych w gminach dostosowanych do różnych potrzeb  

osób starszych



Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – rekomendacje:

❖ zwiększyć liczbę pracowników socjalnych do wymaganego ustawą minimum, 

tj. 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców gminy, nie mniej jednak niż 3 

pracowników w każdym ośrodku pomocy społecznej,

❖ podejmować inicjatywy na rzecz wspierania osób starszych i 

niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy przy wykonywaniu 

podstawowych funkcji życiowych w miejscu zamieszkania poprzez 

świadczenie usług opiekuńczych,



❖ zabezpieczyć środki finansowe na utrzymanie osób starszych w domach 

pomocy społecznej oraz zabezpieczenie usług opiekuńczych osobom 

niepełnosprawnym,

❖ tworzyć lub rozwijać ośrodki wsparcia dla osób starszych, np.: dzienne domy 

pobytu dla osób starszych, kluby dla osób starszych, itp., przy wsparciu m.in. 

środków UE. 



Zdiagnozowane problemy i obszary wymagające dalszej interwencji:

1. Niski poziom usług środowiskowych dla seniorów, zwłaszcza w gminach wiejskich,

2. Niekorzystna sytuacja materialna seniorów, 

3. Niewystarczający dostęp do ochrony zdrowia, 

4. Brak zaangażowania gmin w tworzeniu ośrodków wsparcia dla seniorów, 

5. Występujące licznie wykluczenie komunikacyjne osób zamieszkujących tereny 

wiejskie.

Strategia Polityki Społecznej na lata 2021 - 2030



Planowane działania

1. Zapewnienie seniorom aktywnego i różnorodnego funkcjonowania w środowiskach 

lokalnych,

2. Promowanie i wspieranie działań oraz projektów zapewniających seniorom 

realizację ich indywidualnych potrzeb, 

3. Zapewnienie seniorom przyjaznej infrastruktury 

4. Wdrażanie i monitorowanie opracowywanych programów na rzecz seniorów 

Strategia Polityki Społecznej na lata 2021 - 2030



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


