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Stanowisko Warszawskiej Rady Seniorów (WRS) 

w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie1 

W opinii Warszawskiej Rady Seniorów projekt Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w Warszawie nie stwarza możliwości rozwijania polityki senioralnej , 
którą zapewniała poprzednia Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009 - 2020" oraz jej 
operacyjny .Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 - 2020". 

1) Wybrany w projekcie wariant strategii rozwiązywania problemów społecznych zredukowany 
do pomocy społecznej, nie spełnia oczekiwań środowisk seniorskich gdyż jest zbyt wąski , aby 
mógł być przydatny w tworzeniu nowoczesnej polityki senioralnej , którą powinny cechować: 
wykorzystanie potencjału starszych mieszkańców, szeroki, obejmujący wiele dziedzin zakres, 
nastawienie na aktywność społeczną i obywatelska, poprawę jakości życia , 
integrację międzypokoleniową i przygotowanie średniego pokolenia do starości. 

2) Przygotowana do tej strategii diagnoza w obszarze potrzeb i sytuacji starszych 
warszawiaków jest zdaniem WRS niekonsekwentna, pobieżna, niekompletna, i częściowo 
nieaktualna. Z tego powodu nie może być podstawą polityki senioralnej. Brakuje w niej m.in. 
analizy jakości usług, jak również rozpoznania zasobów seniorów, ich kapitału ludzkiego i 
społecznego, co jest podstawą nowoczesnej polityki senioralnej. 

3) W diagnozie zabrakło wniosków z ewaluacji głównego , miejskiego, skierowanego do 
starszych warszawiaków "Programu Warszawa Przyjazna Seniorom", co zdaniem WRS jest 
istotnym brakiem. Nadmieniamy, że członkowie warszawskich rad seniorów brali udział w 
badaniach ewaluacyjnych, ale WRS nie została poinformowana o wynikach ewaluacji. 

4) z powodu wspomnianych słabości diagnozy strategia nie wskazuje również 

jakie są potencjały i wyzwania dotyczące społeczności starszych warszawiaków i 
odpowiednio do niech nie określa priorytetów, co ogranicza przydatność tego projektu dla 
polityki senioralnej. Zwracamy uwagę, że polityka senioralna nie jest obecna w celach 
przedstawionego projektu strategii . 

5) Brak w projekcie opisu ram programów operacyjnych (które były opisywane w poprzedniej 
Społecznej Strategii Warszawy) zdaniem WRS uniemożliwia ocenę 
przydatności projektu tego dokumentu, jako instrumentu polityki senioralnej. Nadmieniamy, że 
powołano się na poprzedni program senioralny, tworząc Zespół Realizacji Polityki Senioralnej, 
natomiast obecny projekt strategii nie daje takich podstaw. Zwracamy uwagę , że deficytów 
omawianego projektu w obszarze senioralnym nie można obecne wyrównać na gruncie 
Strategii 2030, gdyż polityka senioralna w jej programach wykonawczych i politykach jest 
nieobecna. 

1 Dokument opracowano po miesięcznym udziale w konsul tacjach i w ramach konsultacji przesła no jako g łos w 

debacie w oczekiwanym termin ie. 
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6) Jako reprezentanci środowisk seniorskich stwierdzamy, że projekt strategii w zbyt małym 
stopniu uwzględnia trwający od roku głęboki kryzys spowodowany pandemią COVID - 19 i 
proponujemy aktualizację diagnozy pod tym kątem . Ten brak ogranicza przydatność tej 
strategii w polityce senioralnej , gdyż dla starszych warszawiaków kryzys rodzi negatywne, 
pogłębiające ich wykluczenie skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. 

7) Zgłaszaliśmy zastrzeżenie, że projekt zawęża podejście, traktując łącznie osoby 
niepełnosprawne i starsze, przez co strategia jest mało przydatna w tworzeniu nowoczesnych 
rozwiązań polityki senioralnej. W opinii WRS projekt proponuje bardzo ograniczony zestaw 
instrumentów polityki senioralnej, dużo uboższy niż poprzednie dokumenty, czy polityki 
społeczne innych dużych miast, np. Poznania, czy Krakowa. 

8) Projekt strategii nie uwzględnia w wystarczającym stopniu dzielnic, przez co ograniczona 
jest jej przydatność dla polityki senioralnej , gdyż sytuacja seniorów w dzielnicach jest 
zróżnicowana i cechują ją duże nierówności społeczne , które zostały pominięte w diagnozie 
projektu i w proponowanych rozwiązan iach. 

9) Przyjęte w strategii wskaźni ki są naszym zdaniem mało przydatne dla polityki senioralnej. 
Tak np. utożsam ianie zaufania mieszkańców do miejskich instytucji z zaufaniem do instytucji 
pomocy społecznej jest uproszczeniem. Jak wykazuje konkurs .Miejsca przyjazne 

· seniorom") starsi warszawiacy doceniają osoby, które w takich miejscach angażują się , 
przejawiają postawy bezinteresowności oraz tworzą dobrą atmosferę. 

1 O) W projekcie strategii brakuje naszym zdaniem konkretnych informacji finansowych, jakie 
środki planuje się przeznaczyć na poprawę jakości życia seniorów, co ogranicza przydatność 
tego dokumentu dla polityki senioralnej . 
Warszawska Rada Seniorów informowała władze miasta, że wysoko ocenia politykę 

senioralną Warszawy opartą na poprzednich dokumentach. Nie chcemy zatem, aby w tej 
dziedzinie doszło do regresu. 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej zastrzeżenia do projektu strategii oraz wynikające z 
pandemii COVID - 19 ograniczenia, które utrudniają partycypację środowisk seniorskich w 
konsultacjach społecznych , WRS stoi na stanowisku, że do czasu zakończenia prac nad 
miejskimi dokumentami strategiczno-programowymi z uwzględnieniem w nich polityki 
senioralnej, należy kontynuować aktualne działania w oparciu o założenia do realizację 

,,Programu Warszawa Przyjazna Seniorom" . 
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