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Wprowadzenie 

 
Na podstawie pkt. 13 Załącznika do uchwały nr 237 Rady Ministrów z dnia 

24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (M.P. 2014 poz. 52), minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia społecznego składa Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania  

z realizacji Programu do dnia 30 września każdego roku za rok poprzedni. 

W końcu 2017 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9 mln 

stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 24% populacji naszego kraju).  

Populacja osób w tym wieku wzrośnie do 13,7 mln do 2050 r., a to oznacza, że 

40% naszego społeczeństwa będą stanowili ludzie starsi.   

Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się”. 

Obecnie ten proces mocno się dynamizuje, a wskaźniki demograficzne wskazują, że 

ten trend w najbliższym czasie będzie się nasilał. Dlatego konieczne jest 

aktywizowanie osób starszych. Aktywni seniorzy to osoby posiadające dużą zdolność 

i chęć do pracy oraz wnoszące istotny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Głównym celem polityki społecznej wobec osób starszych jest stałe 

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. Program jest przedsięwzięciem 

kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające 

osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 

dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program zakłada praktyczne 

włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących aktywizacji 

seniorów. 

Na jego realizację przeznaczone zostało 40 mln zł rocznie aż do 2020 –  łącznie 

210 mln zł. 
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W ramach edycji 2017 Programu, złożono 1647 ofert na łączna kwotę ok. 168 

mln zł. Do dofinansowania zostało przyjętych 370 ofert na łączną kwotą 

ok. 38 mln zł, co stanowiło 22,6% zapotrzebowania zgłaszanego przez Oferentów. 

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2017 zostało opracowane w oparciu  

o analizę ilościową i jakościową sprawozdań złożonych przez Oferentów po 

zakończeniu realizacji projektów. 
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I. Cele Programu 
 

Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014-2020 jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie 

ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.  

Cel główny Programu jest realizowany przez cele szczegółowe: 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty 

edukacyjnej dla osób starszych: 

• tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się 

w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, 

• promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do 

uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych 

pozostających w niekorzystnej sytuacji, 

• tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw 

edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności  

w procesie wykluczenia społecznego. 

• rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej. 

Cel szczegółowy 2. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz-  

i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury 

społecznej, m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, 

społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania 

społeczeństwa do starości. 

Cel szczegółowy 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. 

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług 

społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: 
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• rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla 

wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej 

samodzielności,  

• rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury. 
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II. Priorytety Konkursu 
 

W trakcie naboru, w ramach edycji 2017 do dofinansowania przyjęto 370 ofert 

w ramach 4 priorytetów: 

I. Edukacja osób starszych (15% alokacji środków) – dotację otrzymało 80 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. 

II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 

(25% alokacji środków) – dofinansowano 120 ofert; 

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 71 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  

99 ofert; 
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Priorytet obejmuje w szczególności działania służące rozwojowi różnych form 

wsparcia poprzez zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług 

społecznych dla osób starszych.  
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III. Podmioty uprawnione i nieuprawnione 
 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:  

 

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), m.in. stowarzyszenia (w tym 

stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające 

osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy 

rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze 

i wspólnoty mieszkaniowe;   

2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – w tym:  

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 

r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) w zakresie 

działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,  

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 

sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy 
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z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263  

z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 

zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  

i pracowników. 

 

Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji 

zadania w ramach Programu są w szczególności :  

• podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje 

pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez 

partie polityczne,  

• spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa lub samorządu 

terytorialnego.  

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-25-czerwca-2010-r-o-sporcie/?on=04.03.2016
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-25-czerwca-2010-r-o-sporcie/?on=04.03.2016
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-25-czerwca-2010-r-o-sporcie/?on=04.03.2016
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-25-czerwca-2010-r-o-sporcie/?on=04.03.2016


 

13 

 

IV. Analiza złożonych ofert 
 

W dniu 6 grudnia 2016 r. ogłoszona została edycja 2017 otwartego konkursu 

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

lata 2014-2020. Nabór trwał 23 dni – od 6 grudnia do 28 grudnia 2016 r. Wyniki 

Konkursu ogłoszone zostały w dniu 28 lutego 2017 r. 

W trakcie naboru, w ramach edycji 2017 złożono 1647 ofert w ramach  

4 priorytetów: 

I. Edukacja osób starszych – złożono 511 ofert; 

II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 

– złożono 632 oferty; 

III. Partycypacja społeczna osób starszych – złożono 165 ofert; 

IV. Usługi społeczne dla osób starszych – złożono 339 ofert. 

 

1. Złożone oferty w podziale na województwa 
 

Rozkład liczbowy złożonych ofert w ramach edycji 2017 Programu ASOS  

w podziale na województwa przedstawiał się następująco: najwięcej wniosków 

wpłynęło z województw: mazowieckiego (257 ofert), śląskiego (198 ofert), 

małopolskiego (191 ofert) oraz dolnośląskiego (137 ofert). Najmniej wniosków zostało 

złożonych przez województwa: opolskie (23 oferty), lubuskie (31 ofert) oraz podlaskie 

(53 oferty). 

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 

łącznie złożono niewiele ofert więcej niż z samego województwa mazowieckiego (ok. 

298 ofert). 
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Tabela 1. Oferty złożone z podziałem na województwa. 

Województwo Liczba ofert 

mazowieckie 257 

śląskie 198 

małopolskie 191 

dolnośląskie 137 

lubelskie 114 

wielkopolskie 106 

zachodniopomorskie 95 

pomorskie 86 

warmińsko-mazurskie 85 

podkarpackie 80 

łódzkie 67 

kujawsko-pomorskie 67 

świętokrzyskie 57 

podlaskie 53 

lubuskie 31 

opolskie 23 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Wykres 1. Udział ofert nadesłanych z poszczególnych województw w liczbie ofert 

konkursowych ogółem. 

 

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

 

Porównując rozłożenie regionalne ofert złożonych w ramach edycji 2017 

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 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta wspólna 
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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 składające ofertę wspólnie. 

 

Tabela 2. Oferty złożone w ramach oferty wspólnej. 

Województwo 
Liczba ofert złożonych w 

ramach oferty wspólnej 

małopolskie 7 

mazowieckie 5 

warmińsko-mazurskie 4 

dolnośląskie 3 

podkarpackie 3 

łódzkie 2 

pomorskie 2 

zachodniopomorskie 2 

opolskie 1 

podlaskie 1 

śląskie 1 

wielkopolskie 1 

kujawsko-pomorskie 0 

lubelskie 0 

lubuskie 0 

świętokrzyskie 0 

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

 

W 2017 r. wśród wszystkich złożonych ofert 2% stanowiły oferty wspólne 

(32 oferty). 
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3. Forma prawna oferentów 

 

Wśród 1647 ofert złożonych w ramach konkursu w 2017: 

 1002 oferty zostały złożone przez stowarzyszenia, co stanowiło 59,5% 

wszystkich złożonych ofert; 

 587 ofert zostało złożonych przez fundacje, co stanowiło ok. 35% 

wszystkich złożonych ofert; 

 31 ofert zostało złożonych przez spółdzielnie socjalne, co stanowiło ok. 

2% wszystkich złożonych ofert; 

 24 ofert zostało złożonych przez kościelne osoby prawne, co stanowiło 

ok. 1,5% wszystkich złożonych ofert; 

 8 ofert zostało złożonych przez kościelne jednostki organizacyjne, co 

stanowiło ok. 0,5% wszystkich złożonych ofert; 

 25 ofert zostało złożonych przez podmioty o innej formie prawnej, 

(takich jak np. federacje organizacji pozarządowych czy spółki z o. o. 

działające non profit), co stanowiło ok. 1,5% wszystkich złożonych ofert1; 

 

 

 

  

                                                           
1 W zestawieniu wzięto pod uwagę oferty złożone w ramach oferty wspólnej stąd większa liczba 

oferty aniżeli 1647. 
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Wykres 2.  Złożone oferty w podziale na formę prawną Oferenta. 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Wykres 3.  Wnioskowana kwota dotacji przez podmioty składające ofertę  

w ramach edycji 2017 Programu ASOS (w mln zł). 

 

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

 

Ze względu na formę prawną Oferenta stowarzyszenia wnioskowały o 94 mln 

zł (56% kwoty całościowej), fundacje wnioskowały o 65 mln zł (38%), pozostali 

Oferenci wnioskowali w sumie o ok. 9 mln zł tj. 6% zapotrzebowania składanego przez 

organizacje.  
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Wykres 4.  Średnia wysokość wnioskowanej dotacji (w tys. zł). 

 

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

 

Średnia wnioskowana kwota dotacji w przypadku stowarzyszeń wynosiła  

95 tys. zł, a w przypadku fundacji 111 tys. zł. Spółdzielnie socjalne wnioskowały 

średnio o 103 tys. zł, inne podmioty wnioskowały o 116 tys. zł, kościelne osoby prawne 

 o 99 tys. zł, a kościelne jednostki organizacyjne o 128 tys. zł. 

 

4. Oferty złożone w podziale na Priorytety konkursu 

 

W edycji 2017 Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-

2020 złożono 1647 oferty w ramach 4 priorytetów: 

I. Edukacja osób starszych; 

II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową; 

III. Partycypacja społeczna osób starszych; 

IV. Usługi społeczne dla osób starszych. 
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W ramach Priorytetów złożonych zostało: 

Priorytet I. – 511 ofert, co stanowiło 31% wszystkich ofert złożonych  

w konkursie; 

Priorytet II. – 632 oferty, co stanowiło 38% wszystkich ofert złożonych  

w konkursie; 

Priorytet III. – 165 ofert, co stanowiło 10% wszystkich ofert złożonych  

w konkursie; 

Priorytet IV – 339 ofert, co stanowiło 21% wszystkich ofert złożonych  

w konkursie. 

 

Wykres 5.  Złożone oferty w podziale na Priorytety Konkursu. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Wykres 6.  Procentowy udział ofert złożonych w poszczególnych Priorytetach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Najwięcej ofert złożono w Priorytecie I oraz Priorytecie II co stanowi łącznie 

69% wszystkich złożonych ofert. Liczba ofert złożonych w Priorytecie III oraz IV była 

zdecydowanie niższa. Priorytety te wymagają zaawansowanego włączenia osób 

starszych w prowadzone działania i stąd prawdopodobnie ich mniejsza popularność.  

 

5. 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 

oraz partnerstwo społeczno-prywatne. Za pośrednie korzystanie z dotacji uznaje się 

działania w partnerstwie, polegające na tym, że podmiot uprawniony do korzystania 



 

23 

 

z dotacji współpracuje na zasadzie partnerstwa z Partnerem – podmiotem, który 

samodzielnie nie jest uprawniony do złożenia oferty w ramach Programu. 

Tabela 3. Oferty złożone w partnerstwie. 

Województwo 
Liczba ofert złożonych w 

partnerstwie 

mazowieckie 30 

małopolskie 24 

pomorskie 21 

wielkopolskie 21 

zachodniopomorskie 21 

dolnośląskie 18 

warmińsko-mazurskie 18 

lubelskie 17 

śląskie 17 

kujawsko-pomorskie 16 

podkarpackie 9 

łódzkie 8 

świętokrzyskie 6 

podlaskie 4 

lubuskie 3 

opolskie 3 

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. 

 

6. Oferty odrzucone formalnie 
 

Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, 

zgodnie z wymaganiami podanymi w Regulaminie Konkursu ASOS. Oferty, które nie 

spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone. 

Ze względów formalnych odrzucono 65 ofert złożonych w ramach Konkursu 

ASOS.  Główne powody odrzucenia formalnego to:  

 złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony do aplikowania w Konkursie – 

10 ofert; 

 złożenie oferty po terminie – 4 oferty; 

 nieprawidłowe wypełnienie pól w ofercie – 28 ofert; 

 cele projektu niezgodne ze statutem organizacji – 10 ofert; 

 oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych 

świadczenia pieniężne od obiorców zadania publicznego mimo, że organizacja 

nie prowadzi działalności odpłatnej w tym zakresie – 8 ofert; 

 przekroczenie limitu ofert złożonych w ramach konkursu (jedna oferta  

w konkursie ogólnym z możliwością złożenia trzech dodatkowych ofert przez 

oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej) – 5 ofert. 
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V. Analiza dofinansowanych ofert 
 

W edycji 2017 otwartego konkursu ofert w ramach Programu ASOS do 

dofinansowania przyjęto 370 projektów na łączną kwotę ok. 38 mln zł ( po ogłoszeniu 

wyników z dotacji zrezygnowało 5 organizacji, na miejsce których dofinansowano 

inne). Na etapie rozstrzygnięcia konkursu, działaniami w ramach dofinansowanych 

projektów zaplanowano objęcie 179 338 beneficjentów, w tym 10 577 osób 

niepełnosprawnych. 

 

1. Podmioty dofinansowane w podziale na województwa 
 
 

Organizacje z województw: mazowieckiego i śląskiego zrealizowały najwięcej 

projektów (64 oraz 51 ofert). Co trzeci zrealizowany projekt w edycji 2017 pochodził  

z tych województw. Najmniej projektów zrealizowano w województwie pomorskim 

(9) oraz opolskim (7).  

 

Tabela 4. Projekty dofinansowane z podziałem na województwa. 

Województwo Liczba projektów 

mazowieckie 

64 projekty (17,3% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

śląskie 

51 projektów (13,8% wszystkich 

dofinansowanych projektów) 

małopolskie 

46 projektów (12,4% wszystkich 

dofinansowanych projektów) 

dolnośląskie 

30 projektów (8,1% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

lubelskie 

30 projektów (8,1% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

zachodniopomorskie 

25 projektów (6,8% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 
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warmińsko-mazurskie 

19 projektów (5,1% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

wielkopolskie 

16 projektów (4,3% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

podkarpackie 

16 projektów (4,3% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

łódzkie 

13 projektów (3,5% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

lubuskie 

13 projektów (3,5% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

kujawsko-pomorskie 

11 projektów (3% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

świętokrzyskie 

10 projektów (2,7% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

podlaskie 

10 projektów (2,7% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

pomorskie 

9 projektów (2,4% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

opolskie 

7 projektów (2% wszystkich dofinansowanych 

projektów) 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Wykres 7.  Oferty dofinansowane z podziałem na województwa.

 

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

Wykres 8.  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 9.  Liczba beneficjantów w podziale na województwa. 

 

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

 

2. Projekty realizowane w ramach oferty wspólnej oraz w partnerstwie 

 

Jak opisano w punktach IV.2 i IV.5 niniejszego sprawozdania, Regulamin 

konkursu przewidywał możliwość złożenia oferty wspólnej (z innym podmiotem 

uprawnionym do samodzielnego aplikowania), bądź w ramach partnerstwa 

(partnerstwo dotyczyło jednostek samorządu terytorialnego, uczelni i innych 

podmiotów, przede wszystkim publicznoprawnych).  

W 2017 r. do realizacji przyjęto 8 ofert wspólnych: 2 w I Priorytecie,  

2 w II Priorytecie, 2 w III Priorytecie oraz 2 w IV Priorytecie. Oznacza to, że 2,1% 

wszystkich dofinansowanych projektów było realizowanych wspólnie przez 2 lub 

więcej organizacji. Najwięcej ofert wspólnych przyjęto do realizacji w województwie 

małopolskim (3) i mazowieckim (2). 

 

 

 

 

80027

66570

8748 6915
3087 2985 1909 1515 1427 1390 1365 1060 990 785 721 269

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000



 

29 

 

Tabela 5. Oferty dofinansowane w ramach oferty wspólnej. 

Województwo Liczba ofert 

dolnośląskie 0 

lubelskie 1 

lubuskie 0 

łódzkie 0 

małopolskie 3 

mazowieckie 2 

opolskie 0 

podkarpackie 1 

podlaskie 1 

śląskie 0 

świętokrzyskie 0 

warmińsko-

mazurskie 1 

wielkopolskie 0 

zachodniopomorskie 0 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS)2. 

 

Wśród ofert składanych w partnerstwie, dotację otrzymała co siódma oferta 

(49): 10 w I Priorytecie, 15 w II Priorytecie, 7 w III Priorytecie oraz 17 w IV Priorytecie. 

Oznacza to, że 13,2% wszystkich dofinansowanych projektów było realizowanych  

w partnerstwie. 

Najwięcej ofert partnerskich zrealizowano w województwie mazowieckim  

(9 projektów),  zaś najmniej w województwach świętokrzyskim, opolskim i łódzkim 

(po 1 projekcie). 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Większa liczba ofert wynika z faktu, iż oferta Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 

KLANZA realizowana jest w woj. podlaskim oraz małopolskim. 
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Tabela 6. Oferty dofinansowane w partnerstwie. 

Województwo Liczba ofert 

dolnośląskie 0 

kujawsko-pomorskie 3 

lubelskie 2 

lubuskie 0 

łódzkie 1 

małopolskie 6 

mazowieckie 9 

opolskie 2 

podkarpackie 2 

podlaskie 2 

pomorskie 3 

śląskie 3 

świętokrzyskie 1 

warmińsko-

mazurskie 6 

wielkopolskie 3 

zachodniopomorskie 7 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS)3. 

 

3. Oferty dofinansowane w podziale na formę prawną Oferenta 

 

Realizatorami zadań w ramach Programu ASOS w głównej mierze są 

stowarzyszenia, które w edycji 2017 konkursu zrealizowały ok. 58% wszystkich 

projektów (213), a także fundacje, których projekty stanowiły ok. 34% wszystkich ofert 

(127). Jednostki kościelne oraz inne podmioty zrealizowały łącznie tylko ok. 8% 

projektów (30).  

                                                           
3 Większa liczba ofert wynika z faktu, iż oferta Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 

KLANZA realizowana jest w woj. podlaskim oraz małopolskim. 
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Wykres 10. Oferty dofinansowane ze względu na formę prawną Oferenta. 

 

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

 

Przyznana kwota dotacji na projekty realizowane przez stowarzyszenia 

wyniosła łącznie ok. 21 mln zł. Średnia wysokość dotacji wyniosła ok. 100 tys. zł. 

Fundacjom przekazano w sumie ok. 13,5 mln zł, a średnia wysokość dotacji była 

wyższa i wyniosła 109 tys. zł. Podmioty kościelne, spółdzielnie socjalne oraz inne 

podmioty otrzymały środki w wysokości ok. 3,5 mln zł – średnio ok. 121 tys. zł dla 

jednej organizacji. 
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Wykres 11. Średnia wartość przyznanej dotacji ze względu na formę prawną 

oferenta (w tys. zł). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

4. Podmioty dofinansowane w podziale na Priorytety 
 

Podobnie jak w poprzednich latach, największa liczba ofert została 

dofinansowana w II i IV Priorytecie. W Priorytecie II dofinansowano 120 ofert (32%), 

natomiast w IV – 99 ofert (27%). Oferty przyjęte w I i III Priorytecie stanowiły łącznie 

41% wszystkich ofert (odpowiednio 80 ofert w I i 71 w III Priorytecie). 
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Wykres 12. Odsetek ofert dofinansowanych w podziale na Priorytety. 

 

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

 

Na dofinansowanie ofert w Priorytetach II i IV przeznaczono ok. 23,5 mln zł. 

Kwota dofinansowania ofert w Priorytecie I wyniosła ok. 7,5 mln zł, natomiast 

w Priorytecie III – ok. 7 mln zł.  
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Wykres 13. Kwota dofinansowania z podziałem na Priorytety (w mln zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Średnia wartość dofinansowania była najwyższa w Priorytecie IV (ok. 118 tys. 

zł), natomiast najniższa w Priorytecie I oraz III (ok. 97 tys. zł). W II Priorytecie 

organizacje otrzymały dotację w średniej wysokości ok. 103 tys. zł. 

 

Wykres 14. Średnia wartość wnioskowanego dofinansowania z podziałem 

na Priorytety (w tys. zł).

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MRPiPS). 
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Wykres 15. Liczba beneficjentów w podziale na Priorytety (w tys.)  

 

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

 

 

5. Podmioty dofinansowane ze względu na wybrany Priorytet  

i kierunek działań – na podstawie złożonych ofert. 

 

Priorytet Kierunek działań 

ASOS edycja 2017 

Liczba 

ofert Kwota dotacji 

Priorytet I  -

Edukacja osób 

starszych 

1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych 

dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, 
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programy edukacyjne i warsztaty o 
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starzeniu. 73 6 774 796,00 zł 

2. Zajęcia przygotowujące do usług 

wolontariackich. 2 109 390,00 zł 

3. Kształcenie opiekunów. 0 0,00 zł 

4. Promowanie wolontariatu kompetencji. 0 0,00 zł 

5. Promocja oferty edukacyjnej wśród 

osób starszych. 5 619 940,00 zł 
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społeczna 

promująca 

integrację 

wewnątrz- i 

międzypokoleniową 

2. Aktywność fizyczna osób starszych, 

aktywność turystyczno-rekreacyjna osób 

starszych. 31 3 144 972,45 zł 

3. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w 

tym angażujące różne pokolenia. 37 3 628 510,24 zł 

4. Budowanie sieci społecznych, w tym 

wolontariat wewnątrz i 

międzypokoleniowy. 13 1 402 487,00 zł 

5. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu. 3 384 350,00 zł 

Priorytet III - 

Partycypacja 

społeczna osób 

starszych 

1. Formy aktywności osób starszych 

wobec społeczności lokalnych (rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego). 25 2 535 320,80 zł 

2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i 

integrację w życiu 

społecznym/publicznym. 37 3 283 769,92 zł 

3. Sieć pomocowo-informacyjna 

(budowanie pozytywnego wizerunku 

starości, pomoc obywatelska). 3 413 296,00 zł 

4. Aktywna obecność w procesie 

tworzenia i funkcjonowania grup 

obywatelskich oraz organizacji pożytku 

publicznego. 6 645 242,00 zł 

Priorytet IV - Usługi 

społeczne dla osób 

starszych (usługi 

zewnętrzne) 

1. Szkolenia dla wolontariuszy i 

opiekunów (z zakresu pomocy osobom 

starszym). 14 1 580 515,00 zł 

2. Wspieranie różnych form samopomocy. 11 893 156,50 zł 

3. Wspieranie rodzin w opiece nad osobą 

starszą poprzez rozwój usług opartych na 

działalności wolontariuszy. 1 145 300,00 zł 

4. Rozszerzanie dostępności do usług 

społecznych m.in. opiekuńczych, 

kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo -

doradczych, sportowych i turystycznych. 73 8 836 083,87 zł 
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VI. Przykłady działań zrealizowanych w ramach edycji 

2017 Programu ASOS 

 

1. Priorytet I Edukacja osób starszych 

Wśród najczęściej realizowanych działań w ramach Priorytetu I Edukacja osób 

starszych można wymienić działania takie jak:  

 zajęcia kulturalne,  

 zajęcia komputerowe,  

 zajęcia sportowe, 

 

Wykres 16.  Najczęściej realizowane działania w ramach Priorytetu I (liczba 

projektów) 

 

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

Przykładem projektu realizującego działania w tym obszarze było zadanie pt. 

„Spotkajmy się razem! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej” realizowane przez 

Narodowy Komitet Seniora Fundacja , w ramach którego grupa 30 seniorów uczestniczyła  

w warsztatach teatralno-muzycznych, na których przygotowała i wystawiła dramat pt. 

Promieniowanie Ojcostwa autorstwa Karola Wojtyły, świętego Papieża Jana Pawła II oraz 

Oratorium im. św Jana Bosko. Zorganizowane zostały również międzypokoleniowe warsztaty 

tańca towarzyskiego oraz kursy malarstwa i rysunku, podczas których osoby uczestniczące 

uczyły się malować ikony oraz obrazy w plenerze nadmorskim.  

Drugim, najpopularniejszym obszarem działań (42 projekty) 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, komunikatora 

internetowego Skype, podstawowych edytorów tekstowych typu Word i Excel aż po 

obsługę portali społecznościowych, zakupy w Internecie czy bankowość internetową). 

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

senior!” realizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. JANA PAWŁA 

II, w ramach którego 107 seniorów podczas 480 godzin wzięło udział w warsztatach 

komputerowych i szkoleniach z zakresu wiedzy finansowej. Rezultatem zaplanowanych działań 

było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się po 

współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników  

w kompetencje obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych  

i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Projekt pozwolił seniorom bezpiecznie i świadomie 

korzystać z usług finansowych.  
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Dużą popularnością (48 projektów) w Priorytecie I cieszą się zadania 

zawierające komponenty zajęć sportowych (m.in.: nordic walking, gimnastyka, basen, 

aqua aerobik, pilates, samoobrona, joga, taj-chi). 

Przykładem zadania dotyczącego aktywności ruchowej był projekt pt. "Jesień życia - 

czas rozkwitać! czyli edukacja seniora drogą do jego zdrowia i aktywności społecznej” 

realizowany przez  Fundację Edukacyjną SIŁACZKA, w ramach którego 194 osoby starsze 

wzięły udział w cyklu zajęć edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia-zajęcia aktywności 

ruchowej (183 godziny). Były to m.in.: 

 ćwiczenia rozciągające i rozgrzewające, 

 ćwiczenia izometryczne 

 ogólne wzmacnianie siły mięśniowej, 

 ćwiczenia równowagi, koordynacji ruchowej i gibkości, 

 ćwiczenia wytrzymałościowe.  

Częścią wybranych zajęć był szybki chód, jako alternatywa dla biegania. Uczestnicy 

poznali ćwiczenia, jakie można wykonywać np. z wykorzystaniem pni drzew - przytulanie, 

dotykanie kory całym ciałem, ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem drzew i masaże 

wykonywane korą i szyszkami. 

W ramach Priorytetu I realizowano także projekty, które zawierały  

komponenty: 

a) z zakresu edukacji zdrowotnej (np. wykłady związane z takimi tematami jak: 

dietetyka i pierwsza pomoc itp.). 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. 

„Profilaktyka zdrowia – wiedza i praktyka” realizowany przez Stowarzyszenie Rodzina 

Kolpinga w Dębnie, w ramach którego 61 seniorów wzięło udział w spotkaniach (wykładach  

i szkoleniach) z: 

- dietetykiem (zakres tematyczny: rekomendacje żywieniowe w wieku senioralnym – 

racjonalne żywienie, żywienie zbilansowane, kształtowanie nawyków żywieniowych, 
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przemiana materii, normy zapotrzebowania energetycznego, form zróżnicowanej diety, wpływ 

odżywiania się na organizm), 

- fizjoterapeutą (zakres tematyczny: możliwości nowoczesnej fizjoterapii, profilaktyka 

dolegliwości odkręgosłupowych, codzienność bez bólu, zaburzenia czynności kręgosłupa  

i miednicy oraz ich następstwa, bóle głowy to nie tylko migrena, biodra i objawy chorobowe  

z nimi związane), 

- lekarzem (tematyka obejmowała choroby wieku starszego, nietrzymanie moczu). 

 W ramach prowadzonych działań odbyły się wykłady z ziołolecznictwa. Podczas zajęć 

uczono, jak rozpoznać (przez dotyk zapach, smak) zioła, przekazano podstawową wiedzę  

z zastosowania ziół jak i ich przetwarzania w postaci soków, naparów, kąpieli. 

b) kursy nauki języków obcych. Projektodawcy zapewniali uczestnikom 

możliwość udziału w zajęciach z języków obcych, przede wszystkim  

z angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.  

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

osób starszych”, realizowany przez Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod 

patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,  

w ramach którego 20 osób starszych wzięło udział w 30 godzinach warsztatów  

z języka angielskiego.  Celem działań było przypomnienie języka obcego z młodości lub z okresu 

pracy zawodowej, zapobiegającym marginalizacji ludzi starszych  

w kontaktach z obcokrajowcami szczególnie w postępującej integracji Unii Europejskiej.  

 

2. Priorytet II Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz-  

i międzypokoleniową osób starszych 

Wśród najczęściej realizowanych działań w ramach Priorytetu II Aktywność 

społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową osób starszych 

można wymienić:  

 warsztaty psychologiczne,  
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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). 

  

Wykres 17.  Najczęściej realizowane działania w ramach Priorytetu II (liczba 

projektów) 

 

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

 

Wśród projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu II najwięcej zadań – 

84,  zawierało zajęcia kulturalne (wycieczki do teatru, filharmonii) i artystyczne (np. 

rękodzieło: decoupage, ceramika, zajęcia muzyczne, taneczne) oraz dotyczące 

lokalnych zwyczajów i tradycji.  

Przykładem zadania realizującego działania w obszarze aktywności kulturalnej  

i artystycznej był projekt pt. „Kultura oczami 2 pokoleń”, realizowany przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów „Helio", w ramach którego 55 seniorów wzięło 

udział między innymi w: 

84

68
64

43

40

Zajęcia kulturalne i artystyczne Zajęcia sportowe

Działania związane z aktywnością społeczną Promocja zdrowia

Warsztaty psychologiczne
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-  warsztatach teatralnych/wokalnych dla seniorów. Cykl warsztatów obejmował zajęcia 

służące rozwijaniu pasji, wzmocnieniu ekspresji twórczej osób starszych –  

uczestników i uczestniczek projektu, a przede wszystkim zmniejszeniu uczucia obawy przed 

ośmieszaniem, przed reakcją otoczenia. Uczestnicy poznali techniki recytacji, interpretacji 

tekstu, pracy nad rolą, a także pracy nad mową ciała. Program zajęć teatralnych obejmował 

następujące zagadnienia: umiejętności kreatywne, dobór aktorów, tworzenie podstaw 

scenariusza, ćwiczenie umiejętności aktorskich, ruchu scenicznego, umiejętności dykcji i emisji 

głosu oraz tworzenie scenografii. Warsztaty obejmowały także opracowanie podkładu 

muzycznego, doskonalenie umiejętności aktorskich, kontakt z widownią, ekspresję twórczą, 

- warsztatach rękodzielniczych i sztuki użytkowej: były to zajęcia z malarstwa, rysunku, 

kompozycji i grafiki. Seniorzy zapoznali się z różnymi technikami malarskimi (malarstwo 

akrylowe, akwarelowe, olejne), rysunkowymi (rysunek węglem, sepią, ołówkiem) oraz 

technikami graficznymi. Warsztaty miały na celu także rozwój manualnych zdolności 

seniorów, poprzez działania w zakresie rzemiosła artystycznego (rękodzieło). 

68 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.  

Przykładem zadania realizującego działania w obszarze aktywności sportowej oraz 

promujące rekreację turystyczną był projekt pt. „Ogólnopolska Olimpiada Sportowa 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji senioralnych”, realizowany przez Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Łazach, w ramach którego 884 uczestników  wzięło udział w Olimpiadzie 

Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Organizacji Senioralnych z całej Polski. 

Działanie przyczyniło się do tego, że 90% uczestników uzyskało wiedzę i umiejętności  

w zakresie aktywności fizycznej osób starszych i jej wpływu na zachowanie niezależnego trybu 

życia, poprawę ogólnego samopoczucia i polepszenia zdrowia fizycznego i psychicznego, 

opanowanie chorób zwanych cywilizacyjnymi. U podobnej liczby uczestników ukształtowane 

zostały nawyki dbania o własne ciało i sprawność fizyczną. Dla wszystkich uczestników zostały 
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stworzone możliwości dokonania wyboru odpowiednich działań mających na celu promocję  

i upowszechnianie aktywności ruchowej. 

Tematyka 64 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.  

Przykładem zadania realizującego działania w obszarze aktywności sportowej oraz 

promującego rekreację turystyczną był projekt pt. „Aktywność społeczna przeciwdziałaniem 

samotności seniorów”, realizowany przez  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

w ramach którego 75 osób starszych uczestniczyło w działaniach związanych z poradnictwem 

społecznym. Uczestnicy podczas 75 godzin zajęć zaznajomili się możliwościami zaangażowania 

się w działalność różnych organizacji, fundacji i stowarzyszeń oraz grup samopomocowych,  

a także możliwości podejmowania nowych ról społecznych: rodzinnych (matki-ojca,  

teściowej-teścia, babci-dziadka) oraz społecznych (kuratora sądowego, ławnika, samorządowca). 

Omówione zostały następujące formy spędzania wolnego czasu, które cechuje największa 

popularność: uniwersytety trzeciego wieku, wolontariat, kluby seniora, zajęcia muzyczne, 

zajęcia reminiscencyjne oraz aktywność fizyczna. 

W ramach Priorytetu II, 43 projekty zawierały zajęcia z zakresu promocji 

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

trybu życia, prozdrowotne sposoby spędzania wolnego czasu).  

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. 

„Wolontariat 60+” realizowany przez Fundację Semper Pro Omnes, w ramach którego 80 osób 

starszych wzięło udział między innymi w warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowotnej, które 

poświęcone były: tematyce jak się ustrzec, jak wykryć objawy i co zrobić w pierwszej kolejności 

przy objawach zawału, udaru; pierwszej pomocy (jak ją udzielić, jak reagować na ulicy, gdy 

ktoś zasłabnie czy zostanie potrącony przez samochód itp.) tematyce związanej z dietami, 
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omawiane były tematy zdrowego odżywiania, tematy związane z zagrożeniami jakie niesie 

częste spożywanie alkoholu i palenie papierosów. 

W ramach Priorytetu II organizowano także zajęcia i warsztaty psychologiczne 

w ramach 40 projektów. Najczęściej dotyczyły one psychoedukacji, treningów  

interpersonalnych oraz antystresowe. 

Przykładem zadania realizującego działania w przedmiotowym obszarze był projekt pt. 

„Regionalna Międzypokoleniowa Akademia Wolontariatu Zdrowia”, realizowany przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach, w ramach którego 150 osób 

starszych uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach z zakresu zdrowia psychicznego. Tematyka 

zajęć obejmowała elementy psychologii, w tym poprawy umiejętności interpersonalnych dla 

lepszych relacji z otoczeniem, wzrostu samooceny i pewności siebie – zajęcia z komunikacji, 

asertywności, aktywnego słuchania, prowadzenia rozmów, autoprezentacji, mowy ciała, 

wizerunku, wywierania wpływu, nieulegania presji, kontroli emocji, radzenia sobie ze stresem 

i stanami lękowymi, techniki oddychania i relaksacji, w tym kreatywności – przygotowanie 

grafik/piktogramów w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia dla rozwijania pomysłowości, 

inspirowania i pobudzania wyobraźni wśród społeczności. 

 

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. 
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Wykres 18.  Najczęściej realizowane działania w ramach Priorytetu III (liczba 

projektów) 

 

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 

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 – 50 projektów. 

Przykładem projektu realizującego działania w tym obszarze było zadanie pt. 

„Partycypolis - Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica” realizowane przez Polskie 

Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, w ramach którego zorganizowano cykl szkoleniowy 

dla 12 liderów partycypacji społecznej seniorów. Zorganizowano i przeprowadzono  

72 godzinne szkolenie dla liderów partycypacji społecznej seniorów w formie cyklu trzech sesji 

zjazdowych: 

50

22

42

Szkolenia z zakresu partycypacji publicznej

Działania mające na celu wzmocnienie Rad Seniorów

Bezpośrednie działania partycypacyjne
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1) Zagadnienia związane z partycypacją społeczną - partycypacyjne metody 

prowadzenia dialogu społecznego - konsultacja społeczne (techniki i narzędzia) , dobry przykład 

konsultacji społecznych przy udziale seniorów, sposoby angażowania seniorów  

w życie społeczne w mieście; 

2) Umiejętności moderatorskie i komunikacyjne - zasady i warianty prowadzenia debat 

publicznych, skuteczne informowanie, wybór form informowania, formy przekazu i zasady 

prowadzenia i moderowania dyskusji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poprawnej 

komunikacji; 

3) Sztuka wystąpień publicznych - warsztaty umiejętności oraz obywatelskie formy  

i narzędzia partycypacji seniorów (publiczne kawiarenki i rady seniorów). 

Drugim, najpopularniejszym obszarem projektowym (42 projekty) 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). 

Przykładem zadania realizującego działania w tym obszarze był projekt pt. 

„Partnerstwo Sieci Inicjatyw Senioralnych” realizowany przez Mariański Ruch Inicjatyw 

Ekonomiczno-Społecznych oraz Kuźnię Inicjatyw „Wiskitki.org", w ramach którego seniorzy 

mogli skorzystać z doradztwa indywidulanego dotyczącego działań związanych  

z przygotowaniem wniosków na najlepsze inicjatywy senioralne, realizacją inicjatyw i ich 

rozliczeniem, jak i możliwości pozyskiwania innych środków na działania skierowane do osób 

starszych. Ponadto osoby starsze wzięły udział w konkursie na najlepszą inicjatywę senioralną. 

Inicjatywy dotyczyły: zagospodarowania wolnego czasu (np. spotkania tematyczne, wyjazd 

śladami historii), problematyki zdrowego żywienia w wieku senioralnym, ziołolecznictwa, 

dbania o sylwetkę, rozwijania własnych zainteresowań i zdobywania nowych pasji (warsztaty 

rękodzielnicze i florystyczne), integracji środowiska seniorów i aktywizowania osób starszych 
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poprzez wspólne gotowanie, spotkania przy ognisku, pielęgnowanie dawnych tradycji, a także 

aktywności fizycznej. Projekt skierowany był do 250 seniorów. 

Tematyka 22 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.  

Przykładem zadania realizującego działania w obszarze wspierania rozwoju rad 

seniorów był projekt pt. „Rady seniorów w działaniu”, realizowany przez Fundację 

Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, w ramach którego 32 osoby starsze 

uczestniczyły w  warsztatach szkoleniowych dla rad seniorów i grup inicjatywnych. Celem 

warsztatu było wyposażenie uczestników w niezbędne informacje na temat efektywnego 

funkcjonowania Rad Seniorów w Polsce, narzędzi i metod umożliwiających im podjęcie 

oddolnych inicjatyw oraz samodzielnych działań na rzecz środowiska seniorów i ich 

najbliższego otoczenia. W ramach programu warsztatów miały miejsce następujące szkolenia:  

1. Tworzenia Rad Seniorów od A do Z  

2. Standardy konsultacji społecznych 

3. Jak zorganizować pracę Rady Seniorów? – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna  

4. Diagnoza społeczności lokalnej 

Odbyły się również wykłady/prezentacje specjalistów:  

1. Rady Seniorów jako element kształtowania aktywności obywatelskiej 

2. Rada Seniorów w Suwałkach 

3. Dobre praktyki w funkcjonowaniu Rad Seniorów w Polsce 

4. Przedstawienie Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 

2016-2020 
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W ramach projektu została wydana publikacja, która stanowi merytoryczne 

podsumowanie działań w ramach projektu. Jest to kompendium wiedzy dla obecnych  

i potencjalnych członków i członkiń Rad Seniorów. Zawiera następujące zagadnienia  

1. Rola Rad Seniorów. Rady Seniorów a partycypacja obywatelska. Rady Seniorów  

a zmiany demograficzne. Przyszłość Rad Seniorów; 

2. Powstawanie Rad Seniorów;  

3. Funkcjonowanie Rad Seniorów. Funkcja konsultacyjna. Funkcja doradcza. Funkcja 

inicjatywna;  

4. Wywiad z Prezydentem Miasta Pruszkowa Janem Starzyńskim;  

5. Wywiad z Marią Lauryn Przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów przy Prezydencie 

Miasta Suwałki;  

6. Inspiracje. 

 

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,  

 zwiększeniem potencjału społeczno-zawodowego osób starszych do 

świadczenia usług społecznych,  

 świadczeniem usług asystenckich i opiekuńczych. 
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Wykres 19.  Najczęściej realizowane działania w ramach Priorytetu IV (liczba 

projektów) 

 

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

Do najczęściej realizowanych działań w ramach Priorytetu IV należały projekty, 

w ramach których świadczone były usługi asystenckie i opiekuńcze osobom 

starszym – 36 projektów. Najczęściej było to: wsparcie asystenta osoby starszej (m.in. 

pomoc w czynnościach 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.  

Przykładem zadania realizującego działania w przedmiotowym obszarze był projekt pt. 

„Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych”, 

realizowany przez Fundację Niesiemy Pomoc, w ramach którego zrealizowano zajęcia 

warsztatowe - szkolenia dla 140 opiekunów - seniorów w zakresie nowoczesnych technik 

pielęgnacji osoby niesamodzielnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych takich jak: 

techniki pielęgnacji osoby chorej obłożnie w tym z zespołami otępiennymi, dom bez barier 

funkcjonalnych, ergonomia otoczenia osoby starszej, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 

pogłębiona opieka w zespołach otępiennych. Dodatkowo realizowano: superwizowany trening 

24

36

18

20 Kluby Seniora

Świadczenie usług asystenckich i
opiekuńczych

Tworzenie  grup samopomocowych

Działania skierowane do
opiekunów
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pracy opiekuńczej dla 140 osób, spotkania forum integracyjno-dyskusyjnego, warsztaty  

i konsultacje psychospołeczno-zawodowe. Wszystkie te zajęcia cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem.  

Drugim, najpopularniejszym obszarem projektowym były działania związane 

z tworzeniem centrów usług dla seniorów oraz świadczenie usług społecznych  

w klubach seniorów (np. usług edukacyjnych, prawnych, finansowych, ruchowych, 

kulturalnych, turystycznych, krajoznawczych; świadczone było poradnictwo 

psychologiczne, organizowane były spotkania z aktorami, sportowcami, poetami itd.) 

– 24 projekty. 

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

Seniora - Piękna Jesień” realizowane przez Stowarzyszenie Towarzystwo Opieki nad 

Ociemniałymi Stowarzyszenie, w ramach którego Klub Seniora - Piękna Jesień kontynuował 

swoją działalności. Klub zrzesza niewidomych seniorów w wieku 60+ z terenu województwa 

mazowieckiego. Spotkania w klubie odbywały się średnio raz w tygodniu. W ramach 

cotygodniowych spotkań osób z dysfunkcją wzroku i ich przewodników seniorzy mieli 

możliwość uczestnictwa w zajęciach na  basenie, w treningu nordic walking, przejażdżce na 

tandemie, spacerach po puszczy, grach logicznych, 20 osób wzięło udział w kursie tańca 

towarzyskiego zakończonego konkursem, spotkaniu przy kawie i posiłku. W każdym miesiącu 

odbywała się pogadanka na temat zdrowego stylu życia, spotkanie z ciekawą osobą, film  

z audiodeskrypcją, spotkania tematyczne (spotkanie andrzejkowe, wigilijne, itp). Odbyły się 

również indywidualne kursy podnoszące kompetencje cyfrowe (obsługi komputera, iPhone, 

odtwarzacza książek mówionych, korzystania z mediów społecznościowych, komunikatora 

internetowego Skype, itp.) dla 20 osób średnio po 20 godzin Zorganizowane zostały 

integracyjne wycieczki do ciekawych miejsc ziemi mazowieckiej. Inicjatywa Klubu Seniora - 

Piękna Jesień przyjęła się w środowisku osób z wadami wzroku na terenie województwa 

mazowieckiego, a działalność Klubu Seniora dla niewidomych jest kontynuowana. 

W ramach Priorytetu IV realizowane były także projekty, które miały na celu 

zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych poprzez  
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zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób starszych do świadczenia 

usług społecznych oraz do świadczenia formalnych i nieformalnych usług 

opiekuńczych osobom niesamodzielnym – 20 projektów. 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. 

„Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych” 

realizowany przez Caritas Diecezji Radomskiej, w ramach którego blisko 200 osób w wieku 60+, 

chętnych do aktywnego działania realizowało usługi społeczne na rzecz innych osób starszych. 

W ramach projektu osoby starsze zdobyły wiedzę teoretyczną oraz umiejętności z zakresu 

pomocy osobom starszym (specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb osób 

starszych). W ramach powstałych grup organizowane były usługi opiekuńcze dla osób, które 

najbardziej tego potrzebują np. osób znajdujących się w tzw. hospicjach domowych. 

Tematyka 18 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 oraz edukacja społeczna).  

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

Czasu II”, realizowany przez Fundację Pracownia Kompetencji, w ramach którego 44 osoby 

starsze uczestniczyły między innymi w warsztatach aktywizacyjno-motywacyjnych oraz 

warsztatach z samopomocy i samoorganizacji. Nabytą wiedzę i umiejętności seniorzy 

wykorzystali w praktycznym działaniu świadcząc usługi w Banku Czasu i poprzez wzajemne 

wspieranie się w zawiązanych, samopomocowych grupach tematycznych, prowadzonych przez 
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liderów/ki 60+. Uczestnicy projektu brali również udział w działaniach wolontariackich na 

rzecz swoich rówieśników z chorobami otępiennymi. 

Wśród zadań realizowanych w Priorytecie IV realizowane były także projekty 

(58), w ramach 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.  

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

brzask seniorów” realizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów (PZERiI) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy (MOPS).  

W ramach projektu zrealizowano kompleksowe wsparcie grupy 300 osób w wieku 60+, poprzez  

zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych. W ramach projektu zrealizowane 

zostały usługi edukacyjne: kursy komputerowe, wykłady i warsztaty na temat zdrowego trybu 

życia, usługi sportowe: zajęcia na basenie, gimnastyka usprawniająca grupowa i indywidualna, 

usługi poradniczo - doradcze: poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne, 

poradnictwo w zakresie wizerunku, wsparcie osobistego trenera osób starszych, usługi 

kulturalne: warsztaty fotograficzne, warsztaty teatralne, warsztaty literackie, usługi 

turystyczne:  wycieczki krajoznawcze. 

 

5. Informacja dotycząca zmian w Regulaminie Konkursu ASOS edycja 

2017 w odniesienie do edycji 2016 r. 

 

W Regulaminie Konkursu ASOS na 2017 r. uwzględnione zostały zebrane 

wcześniej uwagi, w tym uwagi Rady ds. Polityki Senioralnej, które dotyczyły:  

1. wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące - od 1 marca do 31 grudnia 

2017 r.; 
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2.  usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej 

ofercie; 

3.  umożliwienie złożenia większej liczby ofert przez oddziały terenowe 

nieposiadające osobowości prawnej w Konkursie ASOS; 

4.  poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie; 

5.  wprowadzenia kryteriów strategicznych;  

6. zmiany wzoru oferty i karty oceny oraz zmiana zasad kierowania do oceny  

3 eksperta;  

7. rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej; 

8. usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczania złożenia oferty o tej samej treści 

lub zbieżnej w więcej niż 30 proc. w stosunku do oferty dofinansowanej  

w poprzednich edycjach Programu. 

Program ASOS w 2017 był realizowany z uwzględnieniem powyższych 

rekomendacji. 

 

6. Przeprowadzone kontrole w ramach Programu ASOS 2017. 

 

W ramach edycji 2017 Programu ASOS przeprowadzono kontrole 

prawidłowości rozdysponowania środków publicznych, przyznanych w ramach 

dotacji na realizację zadania publicznego w organizacjach: 

 Fundacja euro Event realizująca projekt pn. ,, Międzypokoleniowa Akademia 

Aktywności”, 

 Fundacja MultiRegion realizująca projekt pn. ,, Centrum Senior dla Seniora”, 

 Fundacja Dzień Dobry realizująca projekt pn. ,,Zrobimy dzień dobry”, 

  Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM realizująca 

projekt pn. ,, Akademia Dobrego Życia Po 60-tce”, 

 Fundacja Kulturalno – Oświatowe ,,Podlasie” realizująca projekt pn. ,,życie 

zaczyna się po 60-tce”.  
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VII. Realizacja wskaźników 
 

W ramach edycji 2017 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 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 8. Poziom osiągnięcia wskaźników określonych w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2014-2020,  zaplanowanych w ramach edycji 2017 Konkursu ASOS. 

Cel szczegółowy Miernik 
Osiągnięta wartość 

po edycji 2017 

Wartość docelowa  

do końca roku 2017 

Zwiększenie różnorodności i 

poprawa jakości oferty edukacyjnej 

dla osób starszych 

Liczba nowych słuchaczy działań realizowanych w 

Priorytecie I 

312 321 70 000 

Liczba wolontariuszy biorąca udział w projektach w 

Priorytecie I 

559 3 500 

Tworzenie warunków dla integracji 

wewnątrz- i międzypokoleniowej 

osób starszych 

Odsetek osób w wieku powyżej 60 lat regularnie 

korzystających z komputera 

14,7% 13,8 % 

Liczba beneficjentów uczestniczących w nowo 

utworzonych projektach w Priorytecie II 

10 861 82 000 

Liczba wolontariuszy biorących udział w projektach w 

Priorytecie II 

2 326 6 400 

Rozwój zróżnicowanych form 

aktywności społecznej 

Liczba beneficjentów uczestniczących w nowo 

utworzonych projektach w Priorytecie III 

55 014 10 500 

Liczba wolontariuszy biorących udział w projektach w 

Priorytecie III 

1 061 576 

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 

7 892 2 950 

Liczba wolontariuszy biorących udział w projektach w 

Priorytecie IV 

1 467 240 

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



 

56 

 

W związku z przedstawionymi wynikami, należy stwierdzić, iż wskaźniki 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 osiągnięta  

w zaplanowanej wysokości.  

Przedstawione powyżej wartości wynikają z faktu, że w edycji 2017 Rządowego 

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

została alokacja środków w ramach poszczególnych Priorytetów, która uległa  

zmienianie w edycji 2016 tj.: 

 Priorytet I - Edukacja osób starszych 15%, 

 Priorytet II - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i 

międzypokoleniową 25 %, 

 Priorytet III - Partycypacja społeczna osób starszych 20%, 

 Priorytet IV - Usługi społeczne dla osób starszych 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 2017 r. 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 

2017 r. dla Priorytetów III i IV kilkukrotnie przekroczyły wartość docelową. 

Warto zauważyć, iż w związku ze zmianą alokacji środków w poszczególnych 

Priorytetach liczba wolontariuszy, którzy brali udział w projektach realizowanych  

w ramach Priorytetu III została osiągnięta w wymiarze dwukrotnie większym aniżeli 

zakładany. Jednocześnie cel szczegółowy - zwiększenie dostępności, podniesienie 
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jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy  

i samoorganizacji został zrealizowany w wymiarze blisko siedmiokrotnie wyższym 

niż zakładany poprzez udział wolontariuszy biorących udział w działaniach 

realizowanych w ramach Priorytetu IV - Usługi społeczne dla osób starszych. 

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 oraz do nowych Priorytetów. 
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Podsumowanie 
 

Aktywność społeczna jest jednym z niezbędnych elementów realizacji idei 

aktywnego i zdrowego starzenia się. Wobec zakończenia lub ograniczenia pracy 

zawodowej związanego z osiągnięciem wieku emerytalnego, poświęcenie czasu na 

bezpłatną pomoc innym stanowi istotną przestrzeń dla aktywności osób starszych. 

Znaczenie ma nie tylko pomoc osobom najbliższym, ale także działania podejmowane 

na rzecz społeczności lokalnych, w tym sąsiedzkich, a także środowiska w ramach 

pracy niezarobkowej poza własnym gospodarstwem domowym, zwłaszcza w formie 

wolontariatu. Jednak równolegle z aktywnością społeczną istotne jest także 

podejmowanie aktywności edukacyjnej, która umożliwia nie tylko poszerzanie 

wiedzy, lecz także nabywanie nowych i aktualizację dotychczasowych umiejętności, 

ale pełni ona również istotną rolę w tworzeniu więzi społecznych i tym samym jest 

czynnikiem wspierającym aktywność społeczną. 

Przeprowadzona analiza realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycji 2017 pozwala stwierdzić, że cele 

wskazane w Programie w większości przypadków zostały zrealizowane ponad 

zaplanowaną wysokość, czego wyrazem są osiągnięte wskaźniki.  

W edycji 2017 złożono łącznie 1 647 ofert, z czego przyjęto do realizacji 370 

projektów na łączną kwotę ok. 38 mln zł. Zapotrzebowanie zgłaszane przez 

organizacje wynosiło ponad 168 mln zł. W ramach dofinansowanych projektów, na 

etapie rozstrzygnięcia konkursu, planowanymi działaniami objęto 179 338 

beneficjentów. 

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy 370 ofert dofinansowanych w ramach 

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

2020 edycji 2017, zaobserwować można, że realizowane projekty związane były 

najczęściej z takimi kategoriami jak: aktywność ruchowa, aktywność kulturalna 

rozumiana jako czynny i bierny udział w zajęciach kulturalnych, walka  

z wykluczeniem informatycznym poprzez edukację z obsługi komputerów oraz 
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Internetu, edukację zdrowotną, psychologiczną, prawną i społeczną oraz integrację 

poprzez udział seniorów w różnego rodzaju wydarzeniach takich jak: konferencje, 

bale czy bardzo popularne wyjazdy do dużych miast i w miejsca atrakcyjne 

turystycznie. Działania aktywizacyjne, integracyjne i edukacyjne uzupełniane były 

przez projekty realizowane w ramach 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 

aktywizowania społecznego osób starszych w Polsce, a także w kategorię uczenia się 

przez całe życie. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia spójności Programu z realizowaną 

polityką społeczną wobec osób starszych oraz bieżącymi politykami publicznymi,  

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 

(Priorytet I), zakładające działania na rzecz rozwoju wolontariatu osób starszych 

(Priorytet II), mające na celu popularyzowanie działalności Rad Seniorów (Priorytet 

III) oraz realizowane na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi (Priorytet IV). 

Przeprowadzenie kontroli realizacji zadania publicznego oraz sposobu 

wykorzystania dotacji przez organizacje realizujące zadania w ramach Rządowego 

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

wykluczenie ryzyka naruszeń powstających po stronie realizatora zadań publicznych 

w ramach Programu ASOS. 
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Podsumowując, realizacja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2017 przyczyniła się w znacznym stopniu do 

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

blisko 180 tysięcy osób starszych w Polsce poprzez aktywność społeczną, wobec czego 

rekomendowane jest kontynuowanie Programu w kolejnych latach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali:  

Damian Zasada, Jakub Borkowski, 31 sierpnia, 2018 r. 


