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POLITYKA SENIORLNA WARSZAWY 

Wstępne propozycji Warszawskiej Rady Seniorów 

I. DEFINICJA 

Polityka senioralna Warszawy to ogół działań miasta 
prowadzących do poprawy dobrostanu starszym warszawiaków, 
w tym wydłużenia ich aktywności zawodowej 
i społecznej oraz zapewnienia zdrowego, bezpiecznego i 
samodzielnego życia. 

li. GŁÓWNE CELE 

1. Stworzenie warunków dla jak najdłuższego utrzymywania 
dobrego stanu zdrowia starszych mieszkańców stolicy i ich 
samodzielności 

2. Zapewnienie w szerokim rozumieniu bezpieczeństwa starszych 
mieszkańców 

3. Zwiększenie i przedłużenie aktywności zawodowej starszych 
mieszkańców 

4. Stworzenie jak najlepszych warunków do uczenia się przez całe 
życie i przygotowanie z udziałem seniorów dobrej oferty 
edukacyjnej dla starszych mieszkańców 

5. Zwiększenie uczestnictwa seniorów w kulturze zarówno jako 
odbiorców jak i twórców oraz przygotowanie z ich udziałem 
dobrej oferty kulturalnej dla starszych osób 

6. Zwiększenie wpływu starszych obywateli na sprawy miasta 
oraz na decyzje dotyczące jego mieszkańców 

7. Uwzględnianie srebrnej gospodarki w zarządzaniu rozwojem 
miasta 
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Ili. WARTOŚCI 

WRS oczekuje, że polityka senioralna Warszawy będzie uwzględniała 
takie wartości jak: 

• Podmiotowość - działania wspólne z seniorami a nie dla 
seniorów, rezygnacja z przedmiotowego _ podejścia, 
uwzględnianie ich autonomii, wolności wyboru 

• Partycypacja - autentyczna partycypacja polegająca na 
możliwości wpływu na decyzje dotyczące miasta i mieszkańców 

• Pomocniczość - władze miasta mają rolę pomocniczą, gdy 
samorządność seniorów jest w stanie sama podjąć działania i 
rozwiązać dany problem 

• Solidarność - podejmowanie działań ze względu na wspólne 
dobro w tym również solidarność międzypokoleniowa 

• Włączanie społeczne - wartość polegająca na zapobieganiu i 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w tym poprzez 
tworzenie więzi społecznych 

• Bezpieczeństwo - w szerokim rozumieniu, nie wymiarze 
fizycznym, ale też społecznym, ekonomicznym, prawnym, 
ekologicznym. 

IV. INSTRUMENTY POLITYKI SENIORALNEJ 

Instrumentami polityki senioralnej miasta są systemowe 
rozwiązania: społeczne, organizacyjne, prawne i finansowe 
wprowadzane przez jego samorząd w celu skutecznej realizacji 
polityki senioralnej. 

Można wyróżnić instrumenty miękkie (np. informowanie, edukowanie, 
perswadowanie, wpływanie na postawy) oraz instrumenty twarde 
(regulacje prawne, decyzje finansowe, budżet, zastosowanie 
mechanizmów rynkowych). Czasami wyróżnia się jeszcze 
instrumenty ułatwiające (katalizujące). 

V. TYPY INSTRUMENTÓW POLITYKI SENIORALNEJ 

• Informacyjne - (np. informowanie, upowszechnienie, promocja) 
• Społeczne (np.: badanie sytuacji seniorów, miejskie konkursy 

senioralne, stworzenie portalu senioralnego, czy czasopisma 
senioralnego, ) 
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• Prawne (np.: uchwalenie statutu miejskiej rady sernorow, 
uwzględnienie seniorów w miejskich strategiach rozwiązywania 
problemów społecznych, uchwalanie programów senioralnych) 

• Finansowe - (np.: uchwalony budżet polityki senioralnej, 
finansowanie karty seniora przewidującej ulgi) 

• Kadrowe -(np.: powołanie Pełnomiocnika/ Rzecznika ds. seniorów; 
zatrudnianie przez miasto ekspertów ds. polityki senioralnej) 

• Organizacyjno - zarządcze - (np. powołanie miejskiego Wydziału 
polityki senioralnej, wprowadzanie innowacyjnego zarządzania tą 
polityką, udział w sieciach współpracy miast przyjaznych seniorom) 

• Inwestycyjne (np. stworzenie wielofunkcyjnego miejskiego ośrodka 
dla seniorów, czy wyspecjalizowanej nowoczesnej placówki dla 
pewnej grupy seniorów), 

VI. CECHY DOBREJ OCZEKIWANEJ PRZEZ WRS POLITYKI 
SENIORALNEJ WARSZAWY 

• Ciągłość - ~ontynuowanie działań, które dawały dobre efekty, 
wykorzystanie dobrych doświadczeń 

• Oparcie się na diagnozie - potrzeb i sytuacji osób starszych oraz 
kierowanych do nich usług 

• Wykorzystanie potencjału seniorów - skupienie się na zasobach 
osób starszych, szansach wynikających ze zmian, a nie deficytach 
i "obciążeniu demograficznym" 

• Podejście społeczno-eksperckie - z autentyczną partycypacją 
seniorów w tworzeniu polityki na wszystkich etapach a potem jej 
realizowaniu i uwzględnieniem ich podmiotowości. 

• Kompleksowość - interdyscyplinarne podejście integrujące 
obszary: aktywności społecznej i obywatelskiej, edukacji, kultury, 
komunikacji społecznej, zdrowia i rekreacji oraz pomocy społecznej; 

• Wykorzystanie nowoczesnych instrumentów - wypracowanych 
w polskich miastach i w miastach Unii Europejskiej, w tym 
proporcjonalnych nakładów finansowych oraz narzędzi kadrowych, 
organizacyjnych i inwestycyjnych 

Przewodnicząca 
Warszawskiej Rady Seniorów 

Małgorzata Zuber-Zielicz 


