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Wstęp 

 
Polityka społeczna wobec osób starszych to celowe, długofalowe i systemowe 

oddziaływanie państwa oraz innych podmiotów publicznych i niepublicznych na 

kształtowanie warunków prawnych, ekonomicznych oraz społecznych w celu 

tworzenia osobom starszym korzystnej dla nich sytuacji dostosowanej do 

zmieniających się wraz z wiekiem potrzeb społecznych, ekonomicznych oraz opieki  

i ochrony zdrowia w każdym okresie życia osoby w starszym wieku. Celem polityki 

społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez 

umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi, oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Rządowy Program na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (Program ASOS), przyjęty 

przez Radę Ministrów 24 grudnia 2013 r. Celem programu ASOS jest poprawa jakości 

i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez 

umożliwienie im aktywności społecznej. Na jego realizację przeznaczone zostało  

40 mln zł rocznie aż do 2020 roku –  łącznie 210 mln zł. 

W trakcie naboru, w ramach edycji 2016 do dofinansowania przyjęto 432 oferty 

w ramach 4 priorytetów: 

I. Edukacja osób starszych (15% alokacji środków) – dotację otrzymało 86 ofert; 

Priorytet obejmuje w szczególności działania mające na celu: 

 rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów; 

 wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się; 

 rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej i poza 

formalnej; 

 promowanie wolontariatu kompetencji;  

 rozwój korzystania z nowych technologii oraz przeciwdziałania  

e-wykluczeniu wśród osób starszych. 
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II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 

(25% alokacji środków) – dofinansowano 134 oferty; 

Priorytet obejmuje w szczególności działania zakładające rozwój różnych form 

aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury 

społecznej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) oraz włączenie 

do wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie 

wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych. 

III. Partycypacja społeczna osób starszych (20% alokacji środków) – dotację 

otrzymało 79 ofert; 

Priorytet obejmuje w szczególności działania na rzecz zwiększenia udziału 

osób starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym 

i politycznym, przyczyniające się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

IV. Usługi społeczne dla osób starszych (40% alokacji środków) – dofinansowano  

133 oferty; 

Priorytet obejmuje w szczególności działania służące rozwojowi różnych form 

wsparcia poprzez zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług 

społecznych dla osób starszych.  

 

W ramach edycji 2016 Programu, złożono 2244 oferty na łączna kwotę ponad 

197 mln zł. Do dofinansowania zostało przyjętych 432 oferty na łączną kwotą ok.  

38 mln zł, co stanowiło 19,3% zapotrzebowania zgłaszanego przez oferentów. 

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2016 zostało opracowane w oparciu  

o analizę ilościową i jakościową sprawozdań złożonych przez Oferentów po 

zakończeniu realizacji projektów i składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale 

pierwszym została przedstawiona analiza złożonych ofert, drugi rozdział zawiera 

analizę projektów dofinansowanych, w trzecim rozdziale przedstawione zostały 

przykłady działań zrealizowanych w ramach Programu w poszczególnych 
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Priorytetach, zaś  rozdziale IV przedstawiony został stopień realizacji wskaźników po 

zakończeniu edycji 2016 Programu ASOS oraz informacje na temat 

przeprowadzonego w 2016 roku Badania ewaluacyjnego realizacji Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w edycjach 2014 oraz 2015. 
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I. Analiza złożonych ofert 
 

W dniu 24 marca 2016 r. ogłoszona została edycja 2016 otwartego konkursu 

ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2014-2020. Nabór trwał 22 dni – od 24 marca do 15 kwietnia 2016 r.  

W trakcie naboru, w ramach edycji 2016 złożono 2244 ofert w ramach  

4 priorytetów: 

I. Edukacja osób starszych – złożono 683 oferty; 

II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 

– złożono 958 ofert; 

III. Partycypacja społeczna osób starszych – złożono 217 ofert; 

IV. Usługi społeczne dla osób starszych – złożono 386 ofert. 

 

1. Złożone oferty w podziale na województwa 
 

Rozkład liczbowy złożonych ofert w ramach edycji 2016 Programu ASOS  

w podziale na województwa przedstawiał się następująco: najwięcej wniosków 

wpłynęło z województw: mazowieckiego (349 ofert), małopolskiego (262 oferty), 

śląskiego (242 oferty) oraz dolnośląskiego (204 oferty). Najmniej wniosków zostało 

złożonych przez województwa: opolskie (38 ofert), podlaskie (64 oferty) oraz lubuskie 

(66 ofert). 

Oferty złożone przez organizacje z czterech województw: mazowieckiego, 

małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego stanowiły łącznie niemal 50% wszystkich 

złożonych ofert. Najmniej ofert wpłynęło z województw: opolskiego, podlaskiego, 

lubuskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. W tych województwach 

złożono łącznie tyle ofert, ile z województwa mazowieckiego (ok. 330 ofert). 
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Wykres 1. Liczba złożonych ofert wg województw. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). Na wykresie ujęto 

oferty złożone wspólnie przez organizacje z kilku różnych województw, stąd łączna liczba ofert jest większa niż 

2244. 

Wykres 2. Udział ofert nadesłanych z poszczególnych województw w liczbie ofert 

konkursowych ogółem. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Porównując rozłożenie regionalne złożonych ofert w ramach edycji 2016 

Programu, z poprzednimi latami należy zwrócić uwagę na utrzymujące się wysokie 

zainteresowanie konkursem w niektórych regionach kraju, w tym najwyższe  

w województwach: mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim oraz śląskim.  

 

2. Oferty wspólne (złożone przez co najmniej dwa podmioty 

uprawnione do udziału w konkursie) 

 

Regulamin konkursu umożliwia złożenie oferty wspólnej przez kilka  

(co najmniej dwie) organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Oferta wspólna zawiera dodatkowe informacje w stosunku do oferty 

składanej przez jeden podmiot, m.in. o sposobie reprezentacji podmiotów wobec 

administracji publicznej oraz o zadaniach w ramach realizacji zadania publicznego, 

które wykonywać będą poszczególne organizacje lub podmioty oferty wspólnej. 

Tabela 1. Oferty złożone w ramach oferty wspólnej 

Województwo 
Liczba ofert złożonych w 

ramach oferty wspólnej 

mazowieckie 11 

wielkopolskie 8 

dolnośląskie 6 

małopolskie 6 

warmińsko-mazurskie 6 

lubelskie 5 

śląskie 5 

zachodniopomorskie 5 

lubuskie 3 

opolskie 3 

pomorskie 3 

kujawsko-pomorskie 2 

łódzkie 2 

świętokrzyskie 2 

podlaskie 1 

podkarpackie 0 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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W 2016 r. wśród wszystkich złożonych ofert 3% stanowiły oferty wspólne 

(68 wszystkich złożonych ofert), w tym tylko dwie oferty zostały złożone przez więcej 

niż dwa podmioty uprawnione do udziału w konkursie.  

 

3. Forma prawna oferentów 

 

Wśród 2244 ofert złożonych w ramach konkursu w 2016 roku: 

 2079 zostało złożonych przez stowarzyszenia, co stanowiło 64% 

wszystkich złożonych ofert; 

 999 zostało złożonych przez fundacje, co stanowiło ok. 30% wszystkich 

złożonych ofert; 

 82 zostały złożone przez spółdzielnie socjalne, co stanowiło ok. 2% 

wszystkich złożonych ofert; 

 56 zostało złożonych przez kościelne osoby prawne, co stanowiło ok. 2% 

wszystkich złożonych ofert; 

 21 zostało złożonych przez kościelne jednostki organizacyjne, co 

stanowiło ok. 1% wszystkich złożonych ofert; 

 72 zostały złożone przez podmioty o innej formie prawnej, (takich jak 

np. federacje organizacji pozarządowych czy spółki z o. o. działające non 

profit), co stanowiło ok. 2% wszystkich złożonych ofert; 
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Wykres 3.  Złożone oferty w podziale na formę prawną Oferenta. 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 

 

Wykres 4.  Wnioskowana kwota dotacji przez podmioty składające ofertę  

w ramach edycji 2016 Programu ASOS (w mln zł). 

 
Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Stowarzyszenia wnioskowały w 2016 r. o 114 mln zł, fundacje ubiegały się  

o kwotę ok. 76 mln zł. Podmioty kościelne złożyły oferty o wartości ok. 3,7 mln zł, 

spółdzielnie socjalne – 8,2 mln zł, natomiast pozostałe podmioty wnioskowały  

o 4 mln zł. 

Wykres 5.  Średnia wysokość wnioskowanej dotacji (w tys. zł). 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 

III. Partycypacja społeczna osób starszych 

IV. Usługi społeczne dla osób starszych 

W ramach Priorytetów złożonych zostało: 

 Priorytet I. – 683 oferty, co stanowiło 30,1% wszystkich ofert złożonych  

w konkursie; 

 Priorytet II. – 958 ofert, co stanowiło 43% wszystkich ofert złożonych  

w konkursie; 

 Priorytet III. – 217 ofert, co stanowiło 9,7% wszystkich ofert złożonych  

w konkursie; 

 Priorytet IV – 386 ofert, co stanowiło 17,2% wszystkich ofert złożonych  

w konkursie; 

 

Wykres 6.  Procentowy udział ofert złożonych w poszczególnych Priorytetach. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Najwięcej ofert złożono w Priorytecie I oraz Priorytecie II. W Priorytetach tych 

złożono odpowiednio 683 oraz 958 ofert, co stanowi łącznie ponad 73% wszystkich 

ofert. Liczba ofert złożonych w Priorytecie III oraz IV była najniższa i wyniosła 

odpowiednio: 217 i 386 ofert. Priorytety te wymagają zaawansowanego włączenia 

osób starszych w prowadzone działania, stąd prawdopodobnie ich mniejsza 

popularność.  

 

5. Klasyfikacja złożonych ofert ze względu na wielkość miejscowości 

 

Najwięcej ofert złożyły organizacje z największych miejscowości, powyżej  

100 tys. mieszkańców (987 ofert). Im mniejsza miejscowość, tym mniejsza liczba ofert 

złożonych w ramach konkursu. Z miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców wpłynęło 

jedynie 251 ofert. Wynikać to może z faktu, iż w analizie brana pod uwagę była 

miejscowość, w której zarejestrowana jest organizacja (zgodnie z właściwym 

rejestrem).  

Wykres 7. Oferty złożone w podziale na wielkość miejscowości  

(liczba mieszkańców). 

 
Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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6. Oferty złożone w partnerstwie 
 

Jednostki organizacyjne, które nie mogły brać udziału w otwartym konkursie 

ofert w ramach Programu ASOS miały możliwość udziału w realizacji projektów 

poprzez możliwość zawarcia partnerstwa z organizacją uprawnioną do udziału  

w konkursie. Dopuszczalną formą partnerstwa było partnerstwo publiczno-

społeczne. Partnerstwo dotyczyło przede wszystkim jednostek samorządu 

terytorialnego, uczelni publicznych i innych podmiotów publicznoprawnych, 

jednakże nie mogło dotyczyć spółek prawa handlowego.  

Tabela 2. Oferty złożone w partnerstwie 

Województwo 
Liczba ofert złożonych w 

partnerstwie 

mazowieckie 52 

dolnośląskie 37 

małopolskie 36 

wielkopolskie 34 

lubelskie 32 

warmińsko-mazurskie 25 

kujawsko-pomorskie 24 

śląskie 23 

pomorskie 22 

zachodniopomorskie 21 

podkarpackie 17 

łódzkie 12 

lubuskie 8 

świętokrzyskie 6 

opolskie 5 

podlaskie 5 
Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 

Przykłady jednostek sektora finansów publicznych, z którymi dopuszczało się 

zawieranie partnerstwa (Partnerzy): 

 organy administracji rządowej,  
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 jednostki samorządu terytorialnego (w tym jednostki organizacyjne 

samorządu terytorialnego) oraz ich związki,  

 państwowe szkoły wyższe,  

 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  

 państwowe lub samorządowe instytucje kultury, 

 szkoły artystyczne, 

 archiwa państwowe. 
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II. Analiza dofinansowanych ofert 
 

W edycji 2016 otwartego konkursu ofert w ramach Programu ASOS do 

dofinansowania przyjęto 432 projekty na łączną kwotę ok. 38 mln zł. W ramach 

dofinansowanych projektów, na etapie rozstrzygnięcia konkursu, planowanymi 

działaniami zaplanowano objęcie 158 859 beneficjentów. W liczbie tej 30 299 stanowią 

osoby poniżej 60 roku życia (w ramach projektów dotyczących integracji 

międzypokoleniowej). Działaniami zostały objęte 10 963 osoby niepełnosprawne. 

 

1. Podmioty dofinansowane w podziale na województwa 
 
 

Organizacje z województw: mazowieckiego i małopolskiego zrealizowały 

najwięcej projektów (73 oraz 60 ofert). Co trzeci zrealizowany projekt w edycji 2016 

pochodził z tych województw. Najmniej projektów zrealizowano w województwie 

opolskim (9) oraz świętokrzyskim (13).  

Rozkład dofinansowanych podmiotów przedstawia się podobnie jak w edycji 

2015 Programu ASOS kiedy dofinansowanych zostało 469 projektów, w tym najwięcej 

w województwach małopolskim i mazowieckim (łącznie 155), natomiast najmniej  

w województwie opolskim (6 ofert) i kujawsko-pomorskim (7 ofert). 
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Wykres 8.  Liczba ofert dofinansowanych w poszczególnych województwach. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 

 

Wykres 9.  Łączna kwota dotacji w podziale na województwa (w mln zł). 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Wykres 10.  Liczba beneficjantów w podziale na województwa (w tys.). 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 

 

2. Projekty realizowane w ramach oferty wspólnej oraz w partnerstwie 
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podmiotów, przede wszystkim publicznoprawnych).  

W 2016 r. do realizacji przyjęto 17 ofert wspólnych: 3 w I Priorytecie,  
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wszystkich dofinansowanych projektów było realizowanych wspólnie przez 2 lub 

więcej organizacje. Najwięcej ofert wspólnych przyjęto do realizacji w województwie 
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Wśród ofert składanych w partnerstwie, dotację otrzymała co szósta oferta (67). 

Najwięcej ofert partnerskich zrealizowano w województwie mazowieckim  

(14 projektów), najmniej w województwie podlaskim (1 projekt). 

 

3. Oferty dofinansowane w podziale na formę prawną oferenta 

 

Realizatorami zadań w ramach Programu ASOS w głównej mierze są 

stowarzyszenia, które w edycji 2016 konkursu zrealizowały ok. 55% wszystkich 

projektów (251), a także fundacje, których projekty stanowiły ok. 36% wszystkich ofert 

(162). Jednostki kościelne oraz inne podmioty zrealizowały łącznie tylko ok. 9% 

projektów (36). Przyznana kwota dotacji na projekty realizowane przez 

stowarzyszenia wyniosła łącznie 20 mln zł. Średnia wysokość dotacji wyniosła ok. 83 

tys. zł. Fundacjom przekazano w sumie 15 mln zł, a średnia wysokość dotacji była 

wyższa i wyniosła 94 tys. zł. Podmioty kościelne otrzymały środki w wysokości  

ok. 3 mln zł – średnio ok. 100 tys. zł dla jednej organizacji. 
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Wykres 15. Oferty dofinansowane ze względu na formę prawną oferenta 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Wykres 11. Odsetek ofert dofinansowanych w podziale na Priorytety. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Wykres 12. Liczba beneficjentów w podziale na Priorytety  

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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w której siedzibę ma organizacja. 
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Wykres 13.  Oferty dofinansowane w podziale na wielkość miejscowości 

(wg liczby mieszkańców) 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 

 

Wykres 14. Liczba beneficjentów w podziale na wielkość miejscowości 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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III. Przykłady działań zrealizowanych w ramach edycji 

2016 Programu ASOS 

 

1. Priorytet I Edukacja osób starszych 

Wykres 16.  Najczęściej realizowane działania w ramach Priorytetu I 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 

Wśród najczęściej realizowanych działań w ramach Priorytetu I Edukacja osób 

starszych można wymienić działania takie jak:  

 zajęcia kulturalne,  

 zajęcia komputerowe,  

 zajęcia sportowe,  

 edukację zdrowotną,  

 warsztaty psychologiczne,  

 kursy nauki języków obcych. 
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Do najczęściej realizowanych działań w ramach Priorytetu I należą 

szerokorozumiane zajęcia kulturalne (takie jak: rękodzieło, na które składało się: 

decupage, haft ręczny, szydełkowanie, filcowanie, zajęcia z malarstwa, carvingu, 

florystyki; a także inne rodzaje zajęć artystycznych w tym śpiewanie, zajęcia teatralne 

i zajęcia literackie, zajęcia z fotografii) – 51 projektów. W projektach zawierających 

działania z zakresu zajęć kulturalnych wzięło udział w 2016 roku ok. 6325 osób 

starszych. 

Przykładem projektu realizującego działania w tym obszarze było zadanie pt. 

„Kulturalny senior” realizowane przez Stowarzyszenie Kożuchów Razem, w ramach którego 

80 seniorów uczestniczyło w zajęciach z zakresu edukacji muzycznej, teatralnej i tanecznej (160 

godzin zajęć). Podsumowaniem części szkoleniowej było spotkanie integracyjne, w trakcie 

którego uczestnicy projektu zaprezentowali część artystyczną przygotowaną w ramach zajęć.  

Drugim, najpopularniejszym obszarem działań (49 projektów) realizowanych 

w ramach Priorytetu I były zajęcia komputerowe (w tym: obsługa komputerów na 

różnych poziomach począwszy od włączania komputerów, poprzez podstawowe 

programy komputerowe, obsługa przeglądarek internetowych, skypa, podstawowych 

edytorów tekstowych typu Word i Excel aż po obsługę portali społecznościowych, 

zakupy w Internecie czy bankowość internetową), w których wzięło udział łącznie ok. 

5973 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „e-Senior - 

wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych” realizowany przez Fundację Instytut Myśli 

Innowacyjnej, w ramach którego 250 seniorów wzięło udział w szkoleniach z zakresu 

umiejętność obsługi komputera, tabletu, telefonu komórkowego oraz korzystania z Internetu 

(łącznie 750 godzin szkoleń). 

Dużą popularnością (46 projektów) w Priorytecie I cieszą się zadania 

zawierające komponenty zajęć sportowych (m.in.: nordicwalking, gimnastyka, basen, 
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aquaerobik, pilates, samoobrona, joga, taj-chi). W 2016 roku, w projektach 

zwierających komponent sportowy wzięło udział ok. 12321 osób starszych. 

Przykładem zadania dotyczącego aktywności ruchowej był projekt pt. „Zamość – miasto 

z wigorem” realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Octagon, w ramach którego 

90 osób starszych wzięło udział w cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze 

ogólnorozwojowym z elementami kinezyterapii oraz w wybranych dyscyplinach sportowych 

typu nordic walking, gimnastyka (115 godzin). Zorganizowano także dwie imprezy sportowo-

rekreacyjne „Senioriady”, w których wzięło udział łącznie 404 osoby – podczas których oprócz 

zmagań o charakterze sportowo-rekreacyjnym przeprowadzone zostały wykłady o tematyce 

prozdrowotnej. 

Wykres 17.  Liczba osób starszych biorących udział w działaniach najczęściej 

realizowanych w ramach Priorytetu I. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 

W ramach Priorytetu I, 45 projektów zawierało komponenty z zakresu edukacji 

zdrowotnej (np. wykłady związane z takimi tematami jak: dietetyka i pierwsza 

pomoc). W projektach zawierających komponenty z zakresu edukacji zdrowotnej 

wzięło udział w 2016 roku wzięło udział ok. 5780 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „Edukacja  

i zmiana nawyków drogą do godnej starości” realizowany przez Caritas Archidiecezji 

6325

5973

12321

5780

5341

4247

3580

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Zajęcia kulturalne

Zajęcia komputerowe

Zajęcia sportowe

Edukacja zdrowotna

Warsztaty psychologiczne

Edukacja prawna

Nauka języków obcych



Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz  

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – rok 2016 

 

27 

 

Wrocławskiej, w ramach którego 46 seniorów wzięło udział w trzech dziewięciodniowych 

turnusach edukacyjnych, w trakcie których poruszana była tematyka z obszarów: aktywności 

fizycznej, zdrowego żywienia. Przeprowadzono także warsztaty zdrowego gotowania. 

36 zrealizowanych zadań zawierało komponenty z zakresu psychologii (zajęcia 

z komunikacji, które koncentrowały się przede wszystkim na dwóch płaszczyznach 

zainteresowania. Pierwszym dominującym były zajęcia związane  

z przeciwdziałaniem procesom starzenia się, z drugiej zaś strony zajęcia związane  

z komunikacją społeczną, rolami społecznymi, radzeniem sobie ze stresem  

i asertywnością. Odbywały się również zajęcia z profilaktyki uzależnień. 

Projektodawcy proponowali też indywidualne kontakty związane z pomocą 

psychologiczną). W tego typu projektach wzięło udział ok. 5341 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „Senior - 

coach – partner”, realizowany przez Stowarzyszenie “Nautica”, w ramach którego 28 seniorów 

wzięło udział w szkoleniach z zakresu: podstaw oraz narzędzi coachingu, a także budowania 

relacji coachingowej (łącznie 160 godzin). W ramach projektu utworzony został Klubu Seniora-

Coacha, w którym osoby starsze mają możliwość wspólnego spędzania czasu. 

Projekty z zakresu edukacji prawnej (25 projektów) dotyczyły najczęściej: praw 

konsumentów, prawa ubezpieczonych, prawa rodzinnego, praw ofiar przestępstw, 

prawa administracyjnego, profilaktyka bezpieczeństwa, przeciwdziałanie 

przestępstwom związanym z osobami starszymi. W tego typu projektach wzięło 

udział ok. 4247 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „Akademia 

Seniora”, realizowany przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, w ramach którego 36 seniorów 

wzięło udział w 12 godzinach warsztatów pt. "Mądry senior po szkodzie, czyli jak się ustrzec 

wełnianej kołdry". Celem warsztatów był wzrost czujności i poczucia bezpieczeństwa seniorów 

na pułapki, które na nich czyhają. W zakresie tematycznym znalazły się m.in: pożyczki, 

chwilówki, spadki, zawieranie i rozwiązywanie umów, zaległości komornicze, emerytury za 

mieszkanie. 
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W ramach Priorytetu I organizowano także kusy nauki języków obcych (16 

projektów). Projektodawcy zapewniali uczestnikom możliwość udziału w zajęciach 

z języków obcych, przede wszystkim z angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. 

W tego typu projektach wzięło udział ok. 3580 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „Złota 

sześćdziesiątka”, realizowany przez Stowarzyszenie Akademia Wiedzy, w ramach którego 40 

osób starszych wzięło udział w 160 godzinach warsztatów języków obcych: niemieckiego  

i angielskiego. 

2. Priorytet II Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i 

międzypokoleniową osób starszych 

Wykres 18.  Najczęściej realizowane działania w ramach Priorytetu II 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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 warsztaty z zakresu promocji zdrowia,  

 zajęcia kulturalne i artystyczne,  

 zajęcia sportowe oraz promujące rekreację turystyczną,  

 działania promujące aktywność społeczną (w tym wolontariat). 

Wśród projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu II najwięcej zadań (94 

ze 134) zawierało zajęcia kulturalne (wycieczki do teatru, filharmonii) i artystyczne 

(np. rękodzieło: decoupage, ceramika, zajęcia muzyczne, taneczne) oraz dotyczące 

lokalnych zwyczajów i tradycji. W projektach tego typu wzięło udział ok. 8510 osób 

starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w obszarze aktywności kulturalnej  

i artystycznej był projekt pt. „Kreatywne wspólnoty. Sieciowanie i rozszerzanie 

międzypokoleniowych inicjatyw z obszaru Węgajt i Olsztyna”, realizowany przez 

Stowarzyszenie "Węgajty", w ramach którego 35 seniorów wzięło udział między innymi w 150 

godzinach warsztatów: teatralnych, tańców tradycyjnych, community arts oraz taneczno-

wokalnych. Zrealizowano także 6 prezentacji teatralnych oraz 1 wystawę, które zostały 

przygotowane przy udziale osób starszych. 

76 projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu II zawierało komponenty 

dotyczące aktywności sportowej oraz promujące rekreację turystyczną. Najczęściej 

były to międzypokoleniowe zajęcia z nordic walking, fitness, aerobik, aktywności na 

basenie, pilates, a także wycieczki edukacyjno–krajoznawcze. W projektach tego typu 

wzięło udział ok. 7470 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w obszarze aktywności sportowej oraz 

promujące rekreację turystyczną był projekt pt. „Sposób na życie”, realizowany przez Fundację 

"Równe Szanse", w ramach którego 80 osób starszych wzięło udział między innymi 96 

godzinach zajęć aktywności fizycznej takich jak: spacery i marsze, wycieczki rowerowe  

i ćwiczenia Nordic Walking. 
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Tematyka 62 projektów dofinansowanych w Priorytecie II dotyczyła działań 

promujących aktywność społeczną osób starszych. Projekty z tego obszaru 

najczęściej dotyczyły animacji lokalnej, organizacji kawiarenek obywatelskich oraz 

zajęć edukacyjnych dla seniorów z obszarów takich jak: wolontariat, funkcjonowanie 

organizacji pozarządowych czy też angażowanie się w inicjatywy lokalne.  

W projektach tego typu wzięło udział ok. 4950 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w obszarze aktywności sportowej oraz 

promujące rekreację turystyczną był projekt pt. „Przestrzenie Współpracy 

Międzypokoleniowej”, realizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja 

Przestrzeń", w ramach którego 60 osób starszych uczestniczyło między innymi w 20 

spotkaniach animacyjnych, 4 spotkaniach kawiarenek obywatelskich, dwóch cyklach 

edukacyjnych (łącznie 64 godziny) na temat wolontariatu oraz w dwóch międzypokoleniowych 

wydarzeniach lokalnych. 

Wykres 19.  Liczba osób starszych biorących udział w działaniach najczęściej 

realizowanych w ramach Priorytetu II. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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W ramach Priorytetu II, 56 projektów zawierało zajęcia z zakresu promocji 

zdrowia (np. warsztaty zdrowego żywienia, warsztaty kulinarne, treningi zdrowego 

trybu życia, prozdrowotne sposoby spędzania wolnego czasu). W projektach 

zawierających komponenty z zakresu edukacji zdrowotnej wzięło udział w 2016 roku 

wzięło udział ok. 5668 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „Wspólne 

działania, wspólny cel - społeczna integracja międzypokoleniowa” realizowany przez 

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie, w ramach którego 40 osób starszych wzięło 

udział między innymi w warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia oraz zdrowego trybu życia, 

obejmujących tematy takie jak: Zasady żywienia osób starszych, Choroby wieku dojrzałego, 

profilaktyka, leczenie, Zalecenia dietetyczne w różnych stanach chorobowych, Treningi 

motywacyjne (łącznie 40 godzin). 

W ramach Priorytetu II organizowano także zajęcia i warsztaty psychologiczne 

– 45 projektów. Najczęściej dotyczyły one psychoedukacji, treningów  

interpersonalnych oraz antystresowe, a także świadczone było poradnictwo 

społeczne. W projektach tego typu wzięło udział ok. 3139 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w przedmiotowym obszarze był projekt pt. 

„Aktywność społeczna przeciwdziałaniem samotności seniorów”, realizowany przez Polski 

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, w ramach którego 45 osób starszych uczestniczyło 

między innymi w 90 godzinach warsztatów psychologicznych, 45 godzinach poradnictwa 

społecznego, 720 godzinach treningu antystresowego, 18 godzinach wykładów  

z psychoedukacji oraz 24 godzinach treningu interpersonalnego z zakresu psychoterapii  

i psychoedukacji. 

Wśród zadań realizowanych w ramach działań międzypokoleniowych, dużą 

popularnością cieszyły się zajęcia komputerowe – 40 projektów (w szczególności 

dotyczących obsługi współczesnego sprzętu nowych technologii, a także portali 

społecznościowych). W zadaniach tego typu wzięło udział łącznie ok. 4352 osoby 

starszych. 
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Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „e-Senior – 

integracja dla edukacji” realizowany przez Fundację AVE, w ramach którego łącznie 324 

seniorów wzięło udział w 17 e-kursach obejmujących tematykę taką jak: Narzędzia Google; Kurs 

Fotograficzny;  Facebook; Tablet; Bezpieczeństwo w sieci; MS Office;  e-turystyka; Skype;  

e-zakupy; Rozrywka i kultura; e-usługi publiczne; Spacer z nowymi technologiami; Kurs 

Kulinarny; Montaż filmowy; Kurs Rękodzielniczy;  Firefox;  e-zdrowie. 

3. Priorytet III Partycypacja społeczna osób starszych 

Wśród najczęściej realizowanych działań w ramach Priorytetu III Partycypacja 

społeczna osób starszych można wymienić:  

 szkolenia z zakresu partycypacji publicznej,  

 działania mające na celu wzmocnienie Rad Seniorów,  

 prowadzenie bezpośrednich działań partycypacyjnych włączających 

osoby starsze, 

 realizowanie wizyt studyjnych.  

 

Wykres 20.  Najczęściej realizowane działania w ramach Priorytetu III 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 

Do najczęściej realizowanych działań w ramach Priorytetu III należą 

szerokorozumiane szkolenia i warsztaty z zakresu partycypacji publicznej (zarówno 

56

46

17 16

0

10

20

30

40

50

60

szkolenia z zakresu
partycypacji
publicznej

bezposrednie
działania

partycypacyjne

wizyty studyjne projekty skierowane
do Rad Seniorów



Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz  

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – rok 2016 

 

33 

 

wyjazdowe jak i miejscowe, takie jak: animacja lokalna, wolontariat, uczestnictwo  

w konsultacjach społecznych, przygotowywanie projektów społecznych, 

wykorzystanie inicjatywy lokalnej a także organizacja spotkań seniorów z władzami 

lokalnymi, na których poruszano problematykę uczestnictwa osób starszych w życiu 

publicznym) – 56 projektów z 79 dofinansowanych w Priorytecie III. W projektach 

zawierających takie działania udział w 2016 roku ok. 7168 osób starszych. 

Przykładem projektu realizującego działania w tym obszarze było zadanie pt. „Senior 

Plus” realizowane przez Fundację "REHA +", w ramach którego 30 osób starszych wzięło 

udział między innymi w zajęciach szkoleniowych dotyczących: regulacji prawnych dot. 

funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; regulacji dot. zakładania  

i funkcjonowania organizacji pozarządowych; możliwości aktywnego udziału w życiu 

społeczności lokalnej; ekonomii społecznej – jej założeń i zasad funkcjonowania poszczególnych 

podmiotów; zasad i warunków pozyskiwania środków zewnętrznych na działania statutowe. 

Łącznie, w ramach projektu zrealizowano 144 godziny zajęć szkoleniowych. 

Drugim, najpopularniejszym obszarem projektowym (46 projektów) były 

praktyczne działania partycypacyjne bezpośrednio angażujące w nie osoby starsze  

(w tym: realizacja inicjatyw lokalnych, przygotowywanie projektów do lokalnych 

edycji budżetu obywatelskiego, przygotowywanie lokalnych strategii i dokumentów 

z zakresu polityki społecznej wobec osób starszych, prowadzenie kawiarenek 

obywatelskich i punktów konsultacji społecznych, organizowanie wydarzeń i imprez 

skierowanych do osób starszych), w których wzięło udział łącznie ok. 10686 osób 

starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „Inicjatywa 

Lokalna instrumentem aktywizacji osób starszych” realizowany przez Fundację A Priori,  

w ramach którego 20 seniorów wzięło udział w warsztatach, a następnie przy asyście tutorów 

przygotowało projekty inicjatyw lokalnych (z budżetem po 1 tys. na inicjatywę), z których trzy 

najciekawsze zostały wybrane do realizacji (m.in. organizacja integracyjnych wieczorów  

z karaoke oraz organizacja integracyjnych wieczorów tanecznych). 
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Wykres 21.  Liczba osób starszych biorących udział w działaniach najczęściej 

realizowanych w ramach Priorytetu III. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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 w Warszawie – w trakcie której odbyło się spotkanie z przedstawicielem Biura 

Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu oraz wizyta w Warsztacie Warszawskim 

Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; 

 w Białej-Podlaskiej w Pracowni Ginących Zawodów prowadzonej przez Gminny 

Ośrodek Kultury. 

Tematyka 16 projektów dofinansowanych w Priorytecie III miała na celu 

bezpośrednie wsparcie rozwoju Rad Seniorów. Projekty z tego obszaru najczęściej 

obejmowały zadania takie jak: działania edukacyjne m.in. z zakresu tworzenia celów, 

strategii i planów działania Rad Seniorów, upowszechnianie działań Rad  

w społeczności lokalnej, wsparcie eksperckie dla Rad w zakresie ich bieżącego 

działania, czy też opracowanie poradników, dokumentów dotyczących tworzenia  

i funkcjonowania Rad Seniorów. W projektach tego typu wzięło udział ok. 3935 osób 

starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w obszarze wspierania rozwoju rad 

seniorów był projekt pt. „Mamy Radę – damy radę. Wsparcie Lubaczowskiej Rady Seniorów”, 

realizowany przez Fundację „Światłoczułość”, w ramach którego 48 osób starszych 

uczestniczyło między innymi w szkoleniach z zakresu zaplanowania działalności Rady 

Seniorów, koordynacji jej działań, regrantingu, oceny i wyboru projektów finansowanych  

z funduszy publicznych (32 godziny); w cyklu szkoleń dla nowych liderów środowisk 

senioralnych (40 godzin) oraz w wizytach studyjnych w gminach, w których funkcjonują Rady 

Seniorów w celu wymiany doświadczeń (trzy wizyty studyjne). 

4. Priorytet IV Usługi społeczne dla osób starszych 

Wśród najczęściej realizowanych działań w ramach Priorytetu IV Usługi 

społeczne dla osób starszych można wymienić działania związane z:  

 tworzeniem banków czasu i grup samopomocowych,  

 tworzeniem centrów usług, klubów dla osób starszych,  
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 zwiększeniem potencjału społeczno-zawodowego osób starszych do 

świadczenia usług społecznych,  

 świadczeniem usług asystenckich i opiekuńczych. 

Wykres 22.  Najczęściej realizowane działania w ramach Priorytetu IV 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 

Do najczęściej realizowanych działań w ramach Priorytetu IV należało 
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Omikami, w ramach którego 50 osób starszych wzięło udział między innymi w zajęciach 

wspierająco-terapeutycznych (takich jak muzykoterapia, relaksacja z wykorzystaniem mis  

i gongów tybetańskich, zajęcia psychoedukacyjne); zajęciach aktywizująco-terapeutycznych; 
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zajęciach socjoterapii; zajęciach grupy wsparcia dla opiekunów i rodzin; oraz w zajęciach 

dydaktyczno-informacyjnych (spotkaniach ze specjalistami – psychologami, terapeutami, 

pracownikami socjalnymi) – łącznie w 270 godzinach zajęć. 

Drugim, najpopularniejszym obszarem projektowym (29 projektów) były 

działania związane ze zwiększeniem potencjału społeczno-zawodowego osób 

starszych do świadczenia usług społecznych do świadczenia formalnych  

i nieformalnych usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym, w których wzięło 

udział łącznie ok. 4078 osób starszych. Tematyka realizowanych projektów dotyczyła 

między innymi: technik pielęgnacji osoby chorej, kursów pierwszej pomocy 

przedmedycznej, rehabilitacji w środowisku domowym pacjenta, żywienia osób 

niesamodzielnych, planowania racjonalnego budżetu domowego, likwidacji barier 

funkcjonalnych, świadczenia usług na rzecz osób z zespołami otępiennymi. 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „Blisko 

Bliskich” realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, w ramach 

którego 159 nieformalnych opiekunów osób starszych wzięło udział w 200 godzinach szkoleń 

obejmujących tematykę taką jak: potrzeby i problemy osób sędziwych, schorzenia i dolegliwości 

związane z wiekiem i procesem starzenia się, komunikacja z osobą starszą oraz z osobą starszą 

z objawami demencji i depresji, rola emocji w  opiece, znaczenie wczesnych relacji i konfliktów 

z przeszłości w sytuacji sprawowania opieki, sposoby radzenia sobie z przeciążeniem, stresem  

i zapobieganie wypaleniu itp. W ramach projektu przeprowadzonych zostało także 57 godzin 

treningów funkcji poznawczych dla nieformalnych opiekunów osób starszych, 20 godzin grupy 

wsparcia dla nieformalnych opiekunów osób starszych, 20 godzin konsultacji indywidualnych 

dla nieformalnych opiekunów osób starszych i podopiecznych oraz 6 godzin seminariów 

specjalistycznych dla nieformalnych opiekunów osób starszych na temat praw pacjenta  

i pomocy instytucjonalnej. 

W ramach Priorytetu IV realizowane były także projekty, w ramach których 

świadczone były usługi asystenckie i opiekuńcze osobom starszym – 28 projektów. 

Najczęściej było to: wsparcie asystenta osoby starszej (m.in. pomoc w czynnościach 
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domowych i osobistych, wspólne wyjścia na cmentarz, do lekarza, po zakupy, na 

różne atrakcje kulturalne, wspólne spotkania i rozmowy), usługi pielęgnacyjne  

i opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne i społeczne. W projektach tego typu wzięło 

udział ok. 2290 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w przedmiotowym obszarze był projekt pt. 

„Wsparcie aktywności opiekuńczej seniorów”, realizowany przez Polskie Stowarzyszenie 

Opiekunów "Z Nami Łatwiej", w ramach którego 368 beneficjentów, w tym: 30 opiekunów 

60+, 20 osób starszych z ograniczoną samodzielnością, 318 osób starszych skorzystało  

z indywidualnego systemu wsparcia osób starszych. Dla każdego beneficjenta założono  

i prowadzono Kartę Indywidualnego Wsparcia, zdiagnozowano potrzeby pielęgnacyjne  

i udzielono porad w zakresie ich zaspokajania. Osoby starsze otrzymały również porady  

w zakresie profilaktyki niesamodzielności, a także informację o usługach opartych na 

nowoczesnych technologiach (teleopieka, telepomoc, telemedycyna). Dla każdego beneficjenta 

udzielone zostało wsparcie w formie indywidualnego treningu w zakresie samoobsługi  

i samopielęgnacji oraz treningu prawidłowego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, 

adekwatnie do ich możliwości funkcjonalnych.  

Tematyka 26 projektów dofinansowanych w Priorytecie IV miała na celu 

zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych poprzez tworzenie 

Banków Czasu i tworzenie grup samopomocowych oraz samoorganizujących (w tym 

także szkolenia dla lokalnych liderów, warsztaty psychologiczne przygotowujące do 

świadczenia samopomocy, edukacja społeczna). W projektach tego typu wzięło udział 

ok. 8219 osób starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w obszarze wspierania rozwoju rad 

seniorów był projekt pt. „Bankierzy Czasu”, realizowany przez Fundację Pracownia 

Kompetencji, w ramach którego 40 osób starszych uczestniczyło między innymi w 80 godzinach 

warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych oraz 80 godzinach warsztatów z samopomocy  

i samoorganizacji, 16 godzinach warsztatów liderskich. Efektem projektu było utworzenie 
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banku czasu osób starszych, w ramach którego seniorzy bezpłatnie świadczyli usługi wzajemne 

takie jak np. pomoc w wyprowadzaniu psa, pomoc w pisaniu na komputerze, pomoc w szyciu, 

drobne naprawy rowerowe, pomoc w obsłudze: komputera, aparatu cyfrowego, smartfona, 

wizyty w nagłej potrzebie, wspólne spacery osób samotnych, telefony towarzyskie w nagłej 

potrzebie, podwożenie samochodem itp. 

Wykres 23.  Liczba osób starszych biorących udział w działaniach najczęściej 

realizowanych w ramach Priorytetu IV. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS) 

Wśród zadań realizowanych w Priorytecie IV realizowane były także projekty 

(52), w kramach których świadczone były inne, szerokorozumiane usługi społeczne. 

Najczęściej były to: usługi edukacyjne (np. warsztaty komputerowe, fotograficzne, 

nauka języków obcych), kulturalne (np. wyjścia do kina i teatru, zajęcia rękodzieła, 

spotkania z ciekawymi ludźmi), rekreacyjne i sportowe (np. spacery, wycieczki, 

pielgrzymki, zajęcia ruchowe na basenie i siłowniach plenerowych), poradnictwo 

prawne i psychologiczne. W zadaniach tego typu wzięło udział łącznie ok. 6651 osób 

starszych. 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. „Senior-

aktywny i zdrowy mistrz intelektu” realizowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca, 
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w ramach którego łącznie 55 seniorów wzięło udział między innymi w warsztatach z malarstwa 

oraz historii sztuki i filozofii sztuki (54 godziny), szkoleniach z dietetyki (48 godzin),  

szkoleniach i warsztatach psychologicznych (48 godzin), wykładach i pokazach z gimnastyki 

(48 godzin), szkoleniach z profilaktyki i edukacji zdrowotnej (16 godzin), wykładach i pokazach 

z rehabilitacji ruchowej dla seniorów (192 godzin), szkoleniach z zakresu praw osób starszych 

(20 godzin), wyjeździe integracyjno-rekreacyjnym w Tatry oraz dwóch wyjścia do instytucji 

kultury i sztuki. 
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IV. Realizacja wskaźników 
 

W ramach edycji 2016 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020 zaplanowano osiągnięcie następujących celów: 

1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób 

starszych; 

2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób 

starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej; 

3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie 

wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym,  

w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej; 

4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz 

wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji. 

Poniższa tabela przedstawia poziom osiągnięcia wskaźników zaplanowanych  

i zrealizowanych w edycji 2016 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020. 
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Tabela 8 Poziom osiągnięcia wskaźników zaplanowanych w ramach edycji 2016 Programu. 

Cel szczegółowy Miernik 
Osiągnięta wartość 

po edycji 2016 

Wartość docelowa  

do końca roku 2016 

Zwiększenie różnorodności i 

poprawa jakości oferty edukacyjnej 

dla osób starszych 

Liczba nowych słuchaczy działań realizowanych w 

Priorytecie I 

30 952 70 000 

Liczba wolontariuszy biorąca udział w projektach w 

Priorytecie I 

804 3 500 

Tworzenie warunków dla integracji 

wewnątrz- i międzypokoleniowej 

osób starszych 

Odsetek osób w wieku powyżej 60 lat regularnie 

korzystających z komputera 

14,1% 13,8 % 

Liczba beneficjentów uczestniczących w nowo 

utworzonych projektach w Priorytecie II 

19 959 82 000 

Liczba wolontariuszy biorących udział w projektach w 

Priorytecie II 

1 912 6 400 

Rozwój zróżnicowanych form 

aktywności społecznej 

Liczba beneficjentów uczestniczących w nowo 

utworzonych projektach w Priorytecie III 

85 859 10 500 

Liczba wolontariuszy biorących udział w projektach w 

Priorytecie III 

1 159 576 

Zwiększenie dostępności, 

podniesienie jakości usług 

społecznych oraz wspieranie działań 

na rzecz samopomocy i 

samoorganizacji 

Liczba beneficjentów nowych usług społecznych oraz 

nowych form samopomocy realizowanych w ramach 

Priorytetu IV 

22 089 2 950 

Liczba wolontariuszy biorących udział w projektach w 

Priorytecie IV 

2 569 240 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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W związku z przedstawionymi wynikami, należy stwierdzić, iż mierniki dla 

celów szczegółowych: Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej oraz 

Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na 

rzecz samopomocy i samoorganizacji kilkukrotnie przekroczyły wartość docelową. 

Natomiast wartość docelowa celów szczegółowych tj. Zwiększenie różnorodności  

i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych oraz Tworzenie warunków dla 

integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych nie została osiągnięte  

w zaplanowanej wysokości.  

Przedstawione powyżej wartości wynikają z faktu, że w edycji 2016 Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zmianie uległa 

alokacja środków w ramach poszczególnych Priorytetów w stosunku do poprzedniej 

edycji Programu: 

 Priorytet I - Edukacja osób starszych z 30 % na 15%, 

 Priorytet II - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i 

międzypokoleniową z 40% na 25 %, 

 Priorytet III - Partycypacja społeczna osób starszych z 15% na 20%, 

 Priorytet IV - Usługi społeczne dla osób starszych z 15% na 40%. 

W związku ze zmniejszeniem alokacji środków przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w Priorytetach I i II, a co za tym idzie – mniejszą niż 

planowaną liczbą dofinansowanych projektów, docelowe wartości wskaźników do 

końca roku 2016 dla Priorytetów I i II nie zostały osiągnięte.  Jednocześnie, w związku 

ze zmianą alokacji środków – zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 

projektów w Priorytetach III i IV, a w konsekwencji – większą liczbą dofinansowanych 

projektów w przedmiotowych obszarach, docelowe wartości wskaźników do końca 

roku 2016 dla Priorytetów III i IV kilkukrotnie przekroczyły wartość docelową. 
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Jednakże, w związku z planowaną rewizją Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 wartość docelowa wskaźników 

zostanie dostosowana do zmienionej alokacji środków na Priorytety. 

W ramach przygotowań do planowanej rewizji Programu, w roku 2016 zlecone 

zostało przeprowadzenie badania ewaluacyjnego realizacji Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w edycjach 2014 oraz 2015.  

Do jej przeprowadzenia wykorzystane zostały metody badawcze takie jak: 

badania gabinetowe, badania ilościowe typu CAWI oraz analiza studium przypadku. 

Badanie koncentrowało się na trafności przyjętych rozwiązań, przebiegu realizacji 

Programu oraz jego efektach. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji zostały 

wskazane rekomendacje dotyczące zmian w poszczególnych obszarach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, których 

uwzględnienie zostanie rozważone w trakcie przeprowadzania rewizji Programu. 
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Podsumowanie 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy podsumowującej realizację edycji 2016 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

należy stwierdzić, iż zaplanowane cele szczegółowe Programu zostały zrealizowane, 

czego wyrazem są osiągnięte mierniki (w większości przypadków osiągnięte ponad 

zaplanowaną wysokość). Na ich podstawie określona została wartość docelowa 

mierników dla kolejnej edycji Programu – edycji 2017. 

W edycji 2016 złożono łącznie 2 244 oferty, z czego przyjęto 432 projekty na 

łączną kwotę ok 38 mln zł. Zapotrzebowanie zgłaszane przez organizacje wynosiło 

ponad 197 mln zł. W ramach dofinansowanych projektów, na etapie rozstrzygnięcia 

konkursu, planowanymi działaniami objęto 158 859 beneficjentów. 

Program wyraźnie włącza sektor organizacji pozarządowych w działania na 

rzecz osób starszych – stanowi dopełnienie działań publicznych z zakresu polityki 

społecznej wobec osób starszych przez inicjatywy sektora obywatelskiego. Wysokie 

zainteresowanie Programem w roku 2016 oraz wysoka jakość złożonych ofert 

wskazuje na postępującą specjalizację części podmiotów sektora pozarządowego, 

działających na rzecz osób starszych. Oznacza to także trafne wyodrębnienie 

priorytetów obejmujących sferę edukacji osób starszych, integrację wewnątrz- i 

międzypokoleniową, partycypację obywatelską osób starszych oraz 

szerokorozumiane usługi  społeczne. 

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy ofert dofinansowanych w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

edycji 2016, zaobserwować można, że realizowane projekty związane są najczęściej  

z takimi kategoriami jak: aktywność ruchowa, aktywność kulturalna, 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, edukacja zdrowotna, psychologiczna, 

prawna i społeczna oraz integracja międzypokoleniowa. Działania aktywizacyjne, 

integracyjne i edukacyjne uzupełniane są przez projekty realizowane w ramach 
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Priorytetu IV Usługi społeczne dla osób starszych. W ramach tego obszaru najczęściej 

realizowane były zadania związane z tworzeniem banków czasu, grup 

samopomocowych, centrów usług dla osób starszych, a także ze zwiększeniem 

potencjału społeczno-zawodowego osób starszych do świadczenia usług społecznych 

oraz samym świadczeniem usług asystenckich i opiekuńczych. 

Z powyższego, jednoznacznie wynika, iż działania realizowane w ramach 

projektów dofinansowanych w konkursie ASOS bezpośrednio wpisują się w kategorię 

aktywnego starzenia, w tym aktywizowania społecznego osób starszych oraz uczenia 

się przez całe życie. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia spójności Programu z realizowaną 

polityką społeczną wobec osób starszych oraz bieżącymi politykami publicznymi, 

dzięki doświadczeniom edycji 2016, w edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 wprowadzone zostały kryteria 

strategiczne, które zawierały preferencje dotyczące określonych typów projektów.  

W ramach poszczególnych Priorytetów premiowane były projekty mające na celu 

popularyzację zdrowego trybu życia, zakładające działania na rzecz rozwoju 

wolontariatu osób starszych, mające na celu popularyzowanie działalności Rad 

Seniorów oraz realizowane na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi. 

Podsumowując, realizacja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2016 przyczyniła się w znacznym stopniu do 

osiągnięcia celów Programu, a co za tym idzie – do poprawy jakości i poziomu życia 

ponad 158 tysięcy osób starszych w Polsce poprzez aktywność społeczną. 

 


