
Uchwała Nr XXXIV/267/2013 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie przyjęcia programu wspierania seniorów  w Gminie Prószków 

 

Na podstawie  art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / j.t. Dz.U. 

z  2013r., poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej/ j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1 

             Ustala  się   program wspierania seniorów  stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

             Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.                               

§ 3 

           Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

§ 4 

            Uchwała wchodzi w życie  w dniu  01-01-2014r. 

 

 

  Przewodniczący Rady 

      /-/ 

       Klaudia Lakwa  
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Część ogólna   

 

    Starość i starzenie się - to pojęcia, które nie zostały jeszcze jednoznacznie 

zdefiniowane, zarówno przez nauki biologiczne jak i społeczne. Pierwsze z tych pojęć 

traktowane jest jako zjawisko, faza życiowa, drugie natomiast jest procesem. 

Starość jako etap, stan w życiu człowieka ma charakter statyczny, starzenie się 

natomiast, traktowane jako proces rozwojowy jest zjawiskiem dynamicznym. 

Postępujące zmiany społeczno - ekonomiczne, coraz szybszy postęp techniczno - 

informatyczny, wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i osiągnięcia medycyny, 

przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Konsekwencją tego jest szybszy 

wzrost liczby osób w podeszłym wieku, niż liczby osób nowo narodzonych.  

O tym, że starość jest nieunikniona wie każdy z nas, starzejemy się wszyscy. Starość  

 przebiega w różny sposób, ma różne oblicza.  

Starość nie powinna być utożsamiana z chorobą, gdyż jest etapem rozwoju 

osobniczego następującym po okresie dojrzałości. W przeszłości utożsamiano 

starzenie się z pojawiającą się i stopniowo postępującą niewydolnością ważnych dla 

życia narządów.  

Czym jest dokładnie starzenie się? Oznacza ono stopniowe zmniejszenie 

rezerwy czynnościowej narządów, które zmniejszają możliwość zachowania 

równowagi wewnątrzustrojowej. Jest to proces ciągły i nieodwracalny. Starzenie się 

ma duże znaczenie indywidualne i społeczne, ponieważ zbliża człowieka do okresu 

starości.  

 Granice starości są bardzo płynne a sam proces starzenia się przebiega 

etapami. Najpierw jest etap starzenia się społecznego, dopiero później następuje 

starzenie fizyczne. Starzenie zależy od sposobu i warunków życia. Odmiennie będzie 

przebiegało u mężczyzn i kobiet, inaczej na wsi i w mieście. 

Do najczęściej spotykanych zalicza się 4 okresy starości: 

• 60-69 lat - wiek początkowej starości, 

• 70-74 lata - wiek przejściowy między początkową starością a wiekiem 

ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej, 

• 75-84 lata - wiek zaawansowanej starości, 
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• 85 lat i więcej - niedołężna starość.  

Jednakże wiek kalendarzowy nie jest jednak najwłaściwszym miernikiem 

nasilenia się procesów starzenia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), za początek 

starości uznaje 60 rok życia.  

Wyróżnia w niej trzy zasadnicze etapy: 

• od 60 - 75 r. ż. - wiek podeszły ( tzw. wczesna starość), 

• od 75 - 90 r. ż. - wiek starczy ( tzw. późna starość), 

• 90 r. ż. i powyżej - wiek sędziwy ( tzw. długowieczność). 

Za podstawowe cechy starości uważa się: 

-znaczny spadek zdolności adaptacyjnych człowieka w wymiarze biologicznym, 

psychospołecznym,, 

-postępujące ograniczenie samodzielności życiowej  

-stopniowe nasilenie się zależności od otoczenia. 

Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, 

chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Wszystkie te 

problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości, 

czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia 

zawodowego i społecznego w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego.  

Osoby starsze boją się nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia 

i nietolerancji, gdyż w dzisiejszych czasach panuje "kult młodości". Wiadomym jest, 

że wraz z wiekiem człowiek słabnie. Ma to swój negatywny skutek nie tylko dla osoby 

starzejącej się. Jest to dla niej samej zagrożenie ze względu na osoby i przedmioty ją 

otaczające, gdyż może ona stać się potencjalną ofiarą napaści, kradzieży, itp. oraz 

nie radzić sobie z niektórymi czynnościami wymagającymi użycia większej siły. 

Proces starzenia się społeczeństw obserwowany jest od ponad ćwierć wieku, polega 

na systematycznym wzroście udziału ludzi starszych w całej populacji.  

    W literaturze przedmiotu proces starzenia się rozpatrywany jest w trzech 

głównych aspektach: 

- biologicznym - czas biologicznego starzenia się warunkują także (poza genami) 

warunki zewnętrzne: przyrodnicze, społeczno - ekonomiczne, kulturowe),  

-psychologicznym (starzenie się psychiczne to działanie czasu na osobowość 

człowieka oraz na jego życie emocjonalne i duchowe),  
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-społecznym (stopniowe wycofanie się z życia społeczno - zawodowego).  

Starość jest okresem trudnym, człowiek musi zostać do niej odpowiednio 

przygotowany. Na to, jak jest ten okres przeżywany, mają wpływ różne czynniki 

zarówno indywidualne, w tym genetyczne, jak i społeczne. Ludzie starsi stają się 

coraz mniej sprawni, coraz więcej chorują. Rozwój geriatrii i gerontologii przyczyniają 

się do postępu w działaniach na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. 

Powszechne przygotowanie się do starości stanowi nowe wyzwanie dla 

współczesnych społeczeństw. 

      Zasadnicze znaczenie w procesie edukacji dla dobrego przeżywania starości 

ma motywowanie ludzi do aktywności: tak fizycznej, jak i intelektualnej.  

 W miarę przybywania lat potrzeby człowieka się zmieniają, gdyż zmienia się 

perspektywa życiowa. Z jednej strony ogromnej wagi nabierają banalne sprawy dnia 

codziennego, z którymi starszy człowiek boryka się z coraz większymi trudnościami 

na skutek postępującej słabości własnego organizmu, a z drugiej strony ambicje        

i motywacje, które kierowały zachowaniem i dążeniami w latach wcześniejszych, 

odchodzą powoli w cień. Pojawia się refleksja dotycząca przeszłości. Coraz częściej 

myśli się o przyszłości i końcu własnego życia. Pojawiają się smutek i strach. 

 Największym problemem społecznym ludzi starszych jest samotność. Często 

człowiek starszy znajduje się w niekorzystnej sytuacji we własnej rodzinie. W toku 

licznych i szybkich przemian przeobrażeniu ulega także model rodziny. Znikają dwu-, 

trzypokoleniowe rodziny, w których osoby starsze mogły liczyć na opiekę, 

zainteresowanie. Rodzina, która w sferze emocjonalnej wypełniała całe życie 

usamodzielnia się, często partner umiera. Seniorzy polscy żyją najczęściej                

w rodzinach swych dzieci. Rodziny korzystają z obecności oraz pomocy babci czy 

dziadka, tym bardziej, że instytucje opieki nad dziećmi są słabo rozwinięte, a na wsi 

prawie ich nie ma. Problem pojawia się wówczas, gdy starszy człowiek staje się 

niesprawny,zaczyna to obarczać rodzinę. W polskiej rzeczywistości rodzina nie 

znajduje dostatecznej pomocy instytucjonalnej w sprawowaniu opieki i pielęgnacji 

nad człowiekiem starszym i niepełnosprawnym. Na miejsce w domu pomocy 

społecznej muszą czekać latami, gdyż jest ich wciąż za mało. Marginalnym 

zjawiskiem obecnych czasów jest również fakt, że osoby starsze stają się 
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niepotrzebne, a pozwala się im egzystować ze względu na comiesięczną emeryturę, 

którą się im "zabiera". 

Starość ma różne oblicza- może być aktywna, pogodna, dająca satysfakcję lub 

uciążliwa, męcząca, straszna. Proces starzenia się człowieka uzależniony jest             

w znacznym stopniu od sytuacji społecznej i warunków życiowych, w jakich dana 

osoba się znalazła. Do ważnych zmian w życiu społecznym każdej osoby należy 

przejście na emeryturę, które jest związane ze zmianą trybu życia, z budowaniem 

nowych relacji z rodziną, ze znajomymi i szeroko rozumianym społeczeństwem. 

Tworzy się zatem nowy model funkcjonowania człowieka związany z wycofaniem się 

z pewnych obszarów życia zawodowego, co umożliwia podjęcie większej aktywności 

na polu rodzinnym, lub w innych dziedzinach życia.  

Starość jest kolejnym okresem życia człowieka, w którym człowiek ma do 

wypełnienia wiele zadań, na przykład przekserowanie energii na nowe role i formy 

aktywności, rozwój stosunku do śmierci, akceptację własnego życia. Aby móc się 

jednak z tych zadań wywiązać, osoby w starszym wieku powinny najpierw 

odpowiednio przystosować się do własnej starości. Nie jest to zapewne łatwe 

zadanie, ponieważ napotykają na swojej drodze problemy z którymi muszą sobie 

poradzić.  

Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć: 

-samotność spowodowana śmiercią współmałżonka, przyjaciół oraz znajomych            

i stosunkowo często towarzyszące osobom w starszym wieku poczucie osamotnienia 

w przypadku rozluźnienia więzi rodzinnych, 

-utratę sprawności fizycznej i psychicznej, co łączy się z mniejszą szybkością i siłą, 

kłopotami z widzeniem i słyszeniem, uszkodzeniem zmysłów smaku, węchu a także 

obniżeniem podstawowych zdolności poznawczych i wykonawczych, 

-brak wystarczających zasobów finansowych, mała samodzielność i brak należytej 

opieki ze strony bliskich i oddawanie ich do domu opieki lub trzymanie ich w domu 

tylko ze względu na rentę, którą im zabierają, 

-poczucie niepełnowartościowości związanej z przejściem na emeryturę, utratą roli 

zawodowej i prestiżu społecznego, 
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-utrata zdrowia i przeżywanie chorób przewlekłych co często stanowi źródło 

cierpienia zarówno fizycznego jak i psychicznego a także problem uświadomienia 

sobie nadchodzącej śmierci. 

 

Analiza problemowa 
 

 
STRUKTURA MIESZKAŃCÓW GMINY PRÓSZKÓW 

Liczba 
Mieszkańców 

2012 Mężczyźni Kobiety 

Ogółem 9790 4669 5121 
0-4 430 202 228 
5-9 383 207 176 
10-14 446 231 215 
15-19 641 326 315 
20-24 628 321 307 
25-29 777 367 410 
30-34 757 364 393 
35-39 731 355 376 
40-44 742 353 389 
45-49 846 427 419 
50-54 838 424 414 
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W gminie Prószków na koniec 2012r. zamieszkiwało 9790 osób, z tego 1155 

osób to mieszkańcy powyżej 70 roku życia. Podstawową instytucją  pomocową 

osobom starszym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

  2010 2011 2012 
Prognoza na rok 

2013 

Liczba osób 99 11 17 15 18 

Liczba świadczeń 100 111 142 155 180 

USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM 

Liczba osób 102 40 48 58 68 

Liczba świadczeń 103                17 516 17 796 19 799 23 100 

 

 

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie której z powodu wieku, 

choroby lub innej przyczyny wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, 

przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być 

przyznane również osobie która wymaga pomocy innych a rodzina nie może takiej 

pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz         

w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

Natomiast osobie która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

55-59 617 292 325 
60-64 527 257 270 
65-69 272 212 160 
70-74 446 180 266 
75-79 360 149 211 
80-84 197 71 126 
84 i więcej 152 31 121 
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Wyżej zamieszczona tabela zawiera dane o osobach umieszczonych w DPS 

oraz osobach którym udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych w poprzednich 

latach. 

 

          Do najbardziej istotnych problemów seniorów należą; 

� Osamotnienie, 

� utrata poczucia bezpieczeństwa, 

� poczucie nieużyteczności, 

� problemy zdrowotne, 

� zagubienie, bezradność 

Problemy te prowadzą do wyobcowania osób starszych co w konsekwencji prowadzi 

do eliminacji z życia społecznego. 

Część z tych problemów można rozwiązać poprzez poprawę funkcjonowania seniorów 

w społeczności lokalnej. 

 

         Podstawowe założenia wsparcia seniorów: 

� wspieranie rodziny w realizacje jej podstawowych funkcji, 

� kompleksowość działań na rzecz osób starszych, 

� ciągłość działań, 

� profilaktyka w rozwiązywaniu problemów starszych, 

� promowanie zdrowego stylu życia. 

Celem nadrzędnym będzie doskonalenie systemu pomocy, oświaty i służby      

zdrowia w celu stworzenia optymalnych warunków  do :  

Pomocy osobom starszym, długotrwale chorych, niepełnosprawnych,   

zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu 

trudności wynikających z wieku, choroby, niepełnosprawności i stworzenie możliwości 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

Cele szczegółowe: 

1) rozwijanie działań zapobiegających wykluczeniu  społecznemu ludzi starszych,  

2) poprawa jakości życia osób starszych, 

3) poprawa oferty świadczonych usług przez jej rozwinięcie i podniesienie 

poziomu usług dla osób starszych, 
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4) zwiększenie bezpieczeństwa poprzez tworzenie sieci wsparcia, 

5) podniesienie standardu usług opiekuńczych, 

6) stymulacja w kierunku aktywności, 

7) upowszechnianie nowoczesnych technologii, 

8) udzielanie kompleksowej pomocy, 

9) rozwój różnorodnych form aktywności, 

10)  aktywizacja organizacji i instytucji do działań na rzecz osób starszych, 

11)  wprowadzenie społeczeństwa w system powszechnej teleopieki, 

12)  zwiększenie dostępności dla osób starszych do usług o charakterze 

kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, 

13)  likwidacja barier architektonicznych,  

14)  tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, 

15)  przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia. 

      Osiągnięcie zakładanych celów będzie możliwe poprzez: 

• diagnozę stanu zasobów w gminie, 

• ograniczanie i likwidowanie barier architektonicznych, 

• poprawę jakości usług na rzecz osób starszych, 

• rozwój partnerstwa, 

• inicjowanie działań samopomocowych, 

• wsparcie rodzin, 

• poprawa dostępności do informacji, 

• edukację, 

• dofinansowanie działań na rzecz osób starszych, 

• koordynacja działań różnych instytucji i organizacji świadczących pomoc na 

rzecz osób starszych, 

• wspieranie lokalowe, sprzętowe, instytucji, organizacji  związane z 

podejmowanymi inicjatywami, 

• zdiagnozowanie utworzenia w gminie placówki wsparcia dziennego, 

• stała diagnoza potrzeb, 

• podejmowanie działań mających na celu ułatwienie kontaktów z placówkami 

służby zdrowia, placówkami rehabilitacji leczniczej, inicjowanie kontaktów 

rodzinnych oraz podejmowanie działań zmierzających do większego 
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zaangażowania rodzin w sprawowanie opieki nad osobom wymagającą takiej 

pomocy, 

• promocja pozytywnych postaw wobec ludzi starszych,  

• promocja zdrowia. 

Postuluje się realizację programu przez: 

-samorząd lokalny, 

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie 

-Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 

-służba zdrowia, 

- gminne szkoły, przedszkola, 

-organizacje pozarządowe, 

-społeczność lokalna. 

 

 

          Finansowanie programu 

Program finansowany będzie z budżetu gminy. 

           Podsumowanie 

 Działania podejmowane w ramach programu będą uwzględniały potrzeby osób 

starszych. Posłużą rozwojowi i doskonaleniu usług jak również budowaniu 

pozytywnego wizerunku osób starszej generacji jako grupy współuczestniczącej        

w życiu społeczności lokalnej. 

 


