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WSTĘP 

 Gmina Santok od lata skutecznie realizuje zadania wynikające z prowadzenia polityki 

senioralnej, jednakże zmieniająca się demografia społeczeństwa i wyzwania stawiane przed 

samorządem wpływają na chęć rozszerzenia działań i możliwie największej maksymalizacji 

pozytywnych efektów na życie starszych mieszkańców gminy. Przejawem tego jest niniejsza 

Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 - 2025, w dalszej części dokumentu 

nazywana Strategią, która opracowana była we współpracy z seniorami Gminy Santok w celu 

rozpoznania potrzeb i oczekiwań środowiska senioralnego, stanowiąc dokument strategiczny 

pozwalający na zaplanowanie długofalowych działań na rzecz poprawy życia seniorów.  

Przedstawiono w niej cele oraz zarekomendowano kierunki interwencji dla poszczególnych 

obszarów polityki senioralnej, określono misję i wizję działań samorządu Gminy Santok oraz 

wytyczono cele i  kierunki działań. Polityka senioralna traktowana jest jako ogół działań 

organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, 

prowadzących do zapewnienia warunków wydłużenia aktywności, zarówno zawodowej, jak  

i społecznej oraz samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego, towarzyskiego i niezależnego 

życia osób starszych. Wspieranie seniorów, kreowanie i dostarczanie adekwatnych usług 

m.in. z zakresu pomocy społecznej i sektora świadczeń, a także organizacja przestrzeni 

publicznej, integracja międzypokoleniowa i aktywność społeczna osób starszych stają się 

jednym z ważniejszych priorytetów działań w Gminie Santok. 

  

Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014 – 2020 definiuje politykę 

senioralną jako ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli 

oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki 

godnego i zdrowego starzenia się. Celem polityki senioralnej według w/w dokumentu jest 

wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości 

prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, 

nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Obszary określone przez Długofalową 

Politykę Senioralną w Polsce wytyczają kierunki działań w zakresie aktywności społecznej 

osób starszych w Gminie Santok. Zainteresowanie władz krajowych oraz lokalnych 

samorządów tematem polityki senioralnej wynika z faktu, iż polskie społeczeństwo starzeje 

się. Jak wynika z badań, odsetek ludności w wieku senioralnym (60+)  będzie systematycznie 

wzrastał - w 2035 r. ma on wynieść  30%, przy czym w miastach będzie się kształtował na 

nieco wyższym poziomie (31%) niż na wsi (28,6%). Z uwagi na rosnący udział seniorów  

w społeczeństwie niezbędne jest rozpoznanie potrzeb i podjęcie działań, które wpływ będą 
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miały na podniesienie jakości życia osób starszych, jak również wspomogą integrację oraz 

aktywizację tej grupy społecznej, zapobiegając tym samym ryzyku wykluczenia społecznego. 

 

 Przebiegający dynamicznie proces demograficznego starzenia się społeczeństwa 

powoduje nowe wyzwania dla państwa i administracji. Kreowanie lokalnej polityki 

senioralnej nie może odbywać się bez diagnozy potrzeb seniorów oraz wiedzy na temat 

aktualnego stanu ich aktywności. Barbara Szatur - Jaworska wskazuje, iż polityka społeczna 

wobec ludzi starych to polityka, której celem jest stwarzanie - obecnie i na przyszłość - 

warunków zaspokajania potrzeb ludzi starych oraz kształtowanie odpowiednich relacji 

pomiędzy starszym pokoleniem a młodszymi generacjami drogą ograniczania uzależnienia 

starszych od młodszych, zapobiegania marginalizacji ludzi
1
. 

 Działania seniorów oraz wdrażanie polityki senioralnej można będzie w Gminie 

Santok badać przez pryzmat partycypacji obywatelskiej, tj. zaangażowania w działania 

demokratyczne wspólnoty lokalnej (m.in. udział w konsultacjach społecznych, udział 

w wyborach, udział w gminnych lokalnych działaniach) oraz partycypacji społecznej, 

tj. aktywności w działania lokalne (m.in. udział we wspólnotach formalnych i nieformalnych, 

działalność społeczna). 

 Od kilkunastu lat obserwujemy również w Polsce proces zmiany w strukturze 

demograficznej ludności, który charakteryzuje się rosnącym udziałem osób starszych  

w populacji ogółem. Przyczyną tego jest przede wszystkim niski poziom dzietności oraz 

wzrost przeciętnej długości życia, które jest zjawiskiem pozytywnym, ale jednak niesie za 

sobą wiele wyzwań w sferze polityki społecznej państwa i poszczególnych samorządów. 

Pojawia się potrzeba budowania polityki senioralnej, uwzględniającej potrzeby osób 

starszych, ułatwiającej ich dostęp do usług sprzyjających zdrowemu starzeniu się, 

poprawiających ich bezpieczeństwo i komfort życia. Proces starzenia się społeczeństwa 

charakteryzuje się kilkoma ważnymi cechami. Jedną z nich jest wysoki odsetek osób 

starszych prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. Takie położenie seniora 

powoduje niekorzystne zjawiska, jak osamotnienie, wykluczenie społeczne, zwłaszcza, gdy 

osoba starsza ma ograniczone możliwości poruszania się i jest niesamodzielna. Następna 

cecha to feminizacja starzenia się - rosnący wraz z wiekiem udział kobiet w populacji jest 

konsekwencją nadumieralności mężczyzn i zróżnicowania parametrów trwania życia.  

 

 
                                                        
1
 Szatur-Jaworska Barbara, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000, s. 121. 
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 Zmiany struktury demograficznej wymagają od samorządów podjęcia działań 

związanych z planowaniem i kształtowaniem polityki w obszarze aktywności społecznej osób 

starszych. Niniejszy dokument przyjmuje, iż Strategia to polityka publiczna realizowana 

przez Gminę Santok we współpracy z podmiotami rządowymi i obywatelskimi, a której celem 

będzie zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców Gminy Santok, zaspokojenie 

zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz tworzenie optymalnych warunków do ich 

uczestnictwa w życiu społecznym. Jest również pierwszym tego typu dokumentem 

adresowanym do seniorów Gminy Santok.  

  

PODSTAWA PRAWNA. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI 

 

 W art. 4 ustawy o osobach starszych z roku 2015 politykę senioralną określa się jako 

ogół działań organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które 

realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się
2
.  

 W kolejnym dokumencie z 2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) za jeden z projektów strategicznych uznano Politykę 

społeczną wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność, w 

którym określono określając politykę społeczną wobec seniorów jako reformę opieki nad 

osobami niesamodzielnymi
3
. W roku 2018 uchwalony został przez radę Ministrów dokument 

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność 

gdzie politykę tę zdefiniowano jako 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 życiowej, dostosowanej do zmieniających się wraz z wiekiem potrzeb społecznych, 

ekonomicznych oraz opieki i ochrony zdrowia w każdym okresie życia osoby w starszym 

wieku
4
.  

 Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021- 2025 jest zgodna z niżej 

wymienionymi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim  

i lokalnym, w których uwzględnione są kierunki działań bezpośrednio bądź pośrednio 

wpływając na poprawę jakości życia seniorów: 

                                                        
2
 Ustawa o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705), s. 1. 

3
 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, s. 163. 

4
 Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo – Solidarność. s. 10. 
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1. Poziom krajowy 

a) Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020; 

b) Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020; 

c) Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego; 

d) Europa 2020- Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączaniu społecznemu; 

e) Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020; 

f) Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe; 

g) Policy Paper Dla Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne 

(skrót); 

h) Krajowy Program Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu;  

i) Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 

2014-2020; 

j) Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób 

50+; 

k) Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020; 

l) Program Opieka 75+; 

m) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD); 

n) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

roku); 

o) Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo – 

Solidarność. 

2. Poziom wojewódzki 

a) Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020; 

b) Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020; 

c) Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych; 

d) Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020.  

3. Poziom lokalny 

a) Raport o stanie gminy za rok 2019; 

b) Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023; 

c) Program Rozwoju Gminy Santok na lata 2015-2023; 

d) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2014-2020; 

e) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2017-2020; 
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f) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2020; 

g) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2020; 

h) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020; 

i) Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023.  

4. Akty prawne 

a) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 

z późniejszymi zmianami; 

b) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych Dz. U. 2015, poz.1705 

z późniejszymi zmianami. 

 Mając na uwadze powyższe dokumenty ustala się zakres przedmiotowy Strategii 

określając następujące dziedziny polityki senioralnej: 

 

Tabela nr 1. Dziedziny polityki senioralnej 

Dziedzina Zadania gminy 

przestrzeń publiczna (4) lokalny transport zbiorowy 

(15) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych 

zdrowie (5) ochrona zdrowia 

opieka (6) pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze 

bezpieczeństwo ekonomiczne (6) pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze 

edukacja (8) edukacja publiczna 

czas wolny  (9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury (...) 

(10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych 

(17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,  

w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek 

pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej 

 

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku na podstawie 

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 7 pkt 1). 
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Zadania samorządu wynikają z regulacji ustawowych. Realizacja oraz zaspokojenie 

zadań będzie możliwe po części dzięki Gminie, jak również aktywności samych osób 

starszych oraz ich środowiska lokalnego, grup samopomocowych, czy organizacji 

pozarządowych.  Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 realizowana 

będzie w sposób elastyczny, przy uwzględnieniu tempa starzenia się ludności gminy oraz 

posiadanych środków w budżecie gminy. 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

 Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 zakłada: 

1. tworzenie warunków do rozwoju i życia seniorów;   

2. poszanowanie podmiotowości i autonomii każdej osoby; 

3. stworzenie warunków dla pomocniczości wobec rodziny w miejsce opiekuńczości; 

4. wzmocnienie potencjału osób starszych; 

5. wykorzystanie potencjału osób starszych i ich do świadczenia; 

6. kształtowanie pozytywnego wizerunku starości w świadomości społecznej; 

7. partycypację społeczną, włączenie społeczne i partnerstwo; 

8. integrację międzypokoleniową; 

9. nawiązywanie partnerstw z  innymi  samorządami  w zakresie wspierania 

przedsięwzięć na rzecz seniorów; 

10. podejmowanie współpracy z uczelniami wyższymi, sektorem prywatnym  

i organizacjami pozarządowymi oraz wykorzystywanie ich potencjału przy tworzeniu 

i realizacji projektów, zmierzających do poprawy jakości życia seniorów. 

 

 Strategia zakłada również diagnozowanie potrzeb seniorów w celu ewaluacji 

realizowanych działań, planowania efektywnych rozwiązań i wyznaczania kierunków oraz 

priorytetów dla działań samorządu. Istotnymi działaniami zakładanymi w realizacji będą też 

te tworzące warunki i możliwości wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla podmiotów 

tworzących ofertę dla seniorów, w tym m.in. klubów seniora, organizacji pozarządowych  

i innych. 
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ZASADY POLITYKI SENIORALNEJ 

 

 Realizacja Strategii  powinna być uwzględniać trzy podstawowe zasady: 

1. subsydiarności – zasada, zgodnie z którą realizacja jej celów wymaga stworzenia 

warunków umożliwiających wykorzystanie w pierwszej kolejności potencjału, jaki 

stanowi rodzina i kręgi nieformalne w otoczeniu człowieka; 

2. kompleksowości oceny potrzeb - akcentuje konieczność wszechstronnej analizy 

sytuacji ludzi starych i rozpatrywania jej pod kątem wzajemnie powiązanych ze sobą 

elementów, jak na przykład stanu zdrowia, warunków mieszkaniowych, poziomu 

dochodów i sytuacji rodzinnej czy zapotrzebowania na pomoc udzielaną przez osoby 

spoza gospodarstwa domowego; 

3. lokalności – z jednej strony jej znaczenie wynika z zasady subsydiarności, z drugiej -  

z faktu, iż na poziomie lokalnym istnieją najlepsze warunki do integracji i partycypacji 

ludzi starych. Skuteczne włączenie starszych ludzi w realizację celów polityki 

społecznej wobec tej zbiorowości, a także celów polityk branżowych wymaga 

uprzedniej identyfikacji tych obszarów, w których działania wewnętrznie integrujące 

zbiorowość ludzi starych oraz z innymi grupami mieszkańców są najbardziej pilne. 

Lokalność jako warunek partycypacji wynika z możliwości „przełożenia” ogólnych 

celów polityki wobec ludzi starych na konkretne cele, odpowiadające lokalnym 

potrzebom i możliwościom. W tych warunkach łatwiej o udział starszych osób  

w budowaniu opinii o formach działania podmiotów omawianej polityki, w realizacji 

ustalonych celów i kształtowaniu relacji między środowiskiem ludzi starych a innymi 

grupami. Działania, podejmowane z udziałem osób starszych i z myślą o tworzeniu 

warunków do możliwie samodzielnego zaspokajania ich potrzeb powinny obejmować 

udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej i usług, szeroko pojmowanej 

pracy socjalnej, rozwój placówek infrastruktury społecznej udzielającej świadczeń 

dla osób starszych oraz organizację badań naukowych i tworzenie ram 

prawno-organizacyjnych dla tej polityki na wszystkich szczeblach
5
. 

 

                                                        
5  Błędowski Piotr,  Polityka wobec osób starych – cele i zasady: Studia BAS, Nr 2(30) 2012, s. 201–216  s. 

208. 
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PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE OBJĘTYM  

POLITYKĄ SENIORALNĄ 

 

Konieczność podejmowania działań na rzecz seniorów i poszerzania oferty dla osób 

starszych wynika z potrzeby przygotowania się do wyzwań starzejącego się społeczeństwa, 

ukazywanego przez prognozy demograficzne. Analiza sytuacji demograficznej oraz szerokie 

spektrum programów senioralnych instytucji wyższego szczebla pozwala prognozować, że  

w okresie najbliższych lat polityka senioralna stanowić będzie istotny element w polityce 

zarówno państwa polskiego jaki i samorządu lokalnego. Gmina Santok, podobnie jak inne 

samorządy w Polsce, staje przed koniecznością zmierzenia się z rosnącym udziałem osób 

starszych w życiu społeczności lokalnej, a co za tym idzie - z problemami wynikającymi  

z procesu starzenia się ludzi. Mając na względzie oddziaływania i problemy globalne, lokalna 

polityka społeczna w Gminie Santok musi uwzględniać narastający problem starzenia się 

społeczeństwa, zmiany systemu wartości, zmiany w strukturze rodziny. Można więc założyć, 

że lokalna polityka społeczna będzie podlegać dużym przemianom zarówno w sferze 

instytucjonalnej, jak i zadaniowej. 

 Wdrożenie Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 powinno 

przynieść trzy główne rezultaty:  

1. poprawę jakości życia seniorów; 

2. zwiększenie współpracy i udziału seniorów w życiu lokalnym; 

3. wsparcie w codziennej opiece nad osobami starszymi ze szczególnymi potrzebami. 

 

 W dokumencie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą 

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r., zostało zdiagnozowane, iż w ciągu 

najbliższego dziesięciolecia będzie wzrastała liczba i udział w ogóle ludności osób w wieku 

60–79 lat. W wiek ten będą bowiem wchodziły liczne grupy osób urodzonych w latach wyżu 

demograficznego z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Z kolei w wiek późnej 

starości będą wchodziły stosunkowo nieliczne grupy osób urodzonych w czasie drugiej wojny 

światowej
6
. 

 

 

 

                                                        
6 Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

s. 11. 
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Tabela nr 2.  Prognozowana liczba osób w wieku 60 lat i więcej 

 

Źródło: Prognozy GUS 

 

ADRESACI PROGRAMU 

 

 Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 - 2025 adresowana jest 

do wszystkich mieszkańców Gminy Santok, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 

seniorów i ich rodzin, jak również organizacji skupiających seniorów oraz osób, instytucji  

i podmiotów zajmujących się profesjonalnie udzielaniem wsparcia społecznego. 
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DIAGNOZA SYTUACJI SENIORÓW W GMINIE SANTOK. 

INFORMACJE O GMINIE – PRZESTRZEŃ I MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

 

 Gmina Santok to gmina wiejska położona w północnej części województwa 

lubuskiego w powiecie gorzowskim, wzdłuż dwóch rzek, tj. Warty i Noteci. Gmina graniczy 

od północy z gminą Kłodawa (Puszcza Gorzowska), od zachodu z Gorzowem Wlkp.,  

od południa z gminą Deszczno i Skwierzyna (Puszcza Notecka), a od wschodu i pn.-wsch.  

z gminami Drezdenko, Zwierzyn i Strzelce Kraj. Znaczny obszar gminy to lasy położone w 

dwóch dużych kompleksach Puszczy  Gorzowskiej i Noteckiej. Malowniczo położony 

nieskażony teren zachęca do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. 

Gmina Santok ze względu na znaczny udział użytków rolnych jest gminą typowo 

rolniczą,  złożoną z 15 sołectw: Baranowice, Czechów, Górki, Gralewo, Janczewo, 

Jastrzębnik, Lipki Małe, Lipki Wielkie, Ludzisławice, Mąkoszyce, Nowe Polichno, 

Płomykowo, Santok, Stare Polichno i Wawrów. 

  Santok jest jedną z najstarszych miejscowości w Polsce. Pierwsza wzmianka 

o Santoku pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu santockiego sięgają przełomu 

VII i VIII wieku. 

Mapa nr 1. Gmina Santok - położenie 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Santok_(gmina) 
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STRUKTURA DEMOGRAFICZNA SENIORÓW  

NA TLE POPULACJI GMINY SANTOK 

 

 Badania demograficzne zwracają szczególną uwagę na narastający problem starzenia 

się społeczeństwa oraz wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogółu 

ludności. Według stanu na 31 grudnia 2018 r., ogółem liczba ludności w Polsce wynosiła  

ponad 38 mln, w tym osób 60+ ponad 9 mln. Według prognozy demograficznej 

w perspektywie do roku 2050 populacja Polski będzie stawała się coraz starsza. Równolegle 

do przewidywanego spadku liczby ludności o 4,5 mln osób do roku 2050 spodziewany jest 

stały wzrost liczby ludności w wieku senioralnym. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej 

według prognozy GUS, w roku 2030 ukształtuje się na poziomie 10,8 mln osób (wzrost 

w stosunku do roku 2018 o 13,4%), w roku 2040 na poziomie 12,3 mln osób (wzrost  

w stosunku do analizowanego roku o 28,9%). W 2050 r. w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln 

osób w starszym wieku (wzrost w stosunku do roku 2018 o 44,1%), stanowiąc 40,4% 

społeczeństwa. W 2050 r. osoby w wieku senioralnym zamieszkałe w miastach mają stanowić 

23,5% populacji Polski, zaś mieszkańcy wsi – 16,8%
7
. 

 

Wykres nr 1.  Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce (2010-2018) 

 

 

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-

polsce-w-2018-roku,2,1.html 

 

 

                                                        
7
 GUS, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018, s. 26. 
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Wykres nr 2.  Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w gminie Santok (2010 - 2018) 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku na podstawie danych UG w Santoku.  

Stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

 W Gminie Santok każdego roku odnotowywany jest wzrost liczby ludności 

wynikający z dobrego położenia komunikacyjnego i lokalizacji gminy w pobliżu Gorzowa 

Wlkp., licznych walorów krajobrazowych, jak również efektywnie prowadzonej przez lokalny 

samorząd polityki. Rokroczny wzrost liczby mieszkańców w przyszłości będzie miał 

przełożenie na systematycznie wzrastającą liczbę seniorów w populacji gminy. Na dzień 

31 grudnia 2019 r. zamieszkiwało ją 8486 osób zameldowanych mieszkańców, z czego 4231 

stanowiły kobiety (tj. 50,15 %), natomiast mężczyźni stanowili 4255 osób (tj. 49,85 %). 
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Wykres nr 3. Liczba mieszkańców Gminy Santok w latach 2018-2019 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku na podstawie danych UG w Santoku. 

 Stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

 Gmina Santok składa się 15 sołectw. Największa liczba seniorów mieszka  

w Wawrowie, Lipkach Wielkich oraz Janczewie. 

 

Wykres nr 4.  Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Gminie Santok 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku na podstawie danych UG w Santoku.  

Stan na dzień 31.12.2019 r. 
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Tabela nr 3 . Udział seniorów w ogólnej populacji gminy w podziale na sołectwa 

 

L.p. Sołectwa Liczba 

mieszkańców 

ogółem 

Liczba 

mieszkańców 

60+ 

Liczba 

mieszkańców 

65+ 

Liczba 

mieszkańców 

75+ 

Liczba 

mieszkańców 

90+ 
1 Baranowice 119 23 14 9 1 

2 Czechów 541 128 89 29 3 

3 Górki 132 28 15 5 1 

4 Gralewo 788 190 124 36 10 

5 Janczewo 1585 250 162 47 4 

6 Jastrzębnik 222 52 41 14 3 

7 Lipki Małe 54 5 2 0 0 

8 Lipki Wielkie 1177 271 184 47 3 

9 Ludzisławice 236 51 39 18 1 

10 Mąkoszyce 49 4 2 1 0 

11 Nowe Polichno  140 29 19 5 0 

12 Płomykowo 213 39 27 5 0 

13 Santok 809 174 137 38 2 

14 Stare Polichno 717 146 90 33 5 

15 Wawrów 1774 333 211 52 6 

 8556 1723 1156 339 39 

 

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku na podstawie danych UG w Santoku. 

 Stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 

17  

Wykres nr 5. Udział seniorów w ogólnej populacji gminy w podziale na sołectwa 

  

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku na podstawie danych UG w Santoku. 

 Stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

 Wydłuża się życie ludzkie, dlatego coraz większe znaczenie ma jego jakość. Zmiany 

demograficzne pokazują potrzebę reformy w polityce społecznej, również tej lokalnej, 

m.in. z uwagi na rosnące wydatki na świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego, jak 

również wzrost zapotrzebowania dla osób starszych w usługach medycznych, opiekuńczych 

i kulturalno-rekreacyjnych. Ważna jest zatem aktywizacja seniorów, która stanowić 

będzie zarówno integrację lokalną, jak i wsparcie profilaktyczno-zdrowotne.
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OFERTA KULTURALNA - SPORTOWA 

 

Realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Santok 

zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury zlokalizowany w Santoku. W jego strukturach działa 

Gminna Biblioteka Publiczna w Santoku oraz filia biblioteki w Lipkach Wielkich.  

Oferta Gminnego Ośrodka Kultury skierowana do seniorów jest szeroka: 

1. Zajęcia kulturalne, m.in. imprezy, akcje, spotkania integracyjne, spotkania 

okolicznościowe i świąteczne.  

Propozycje kulturalnych zajęć dla seniorów są stale rozwijane, a zdefiniowanie potrzeb 

seniorów w tym zakresie pozwoli na dalszy, skuteczny rozwój działań. Dla wielu z nich dają 

one okazję do zobaczenia się z dawno niewidzianymi znajomymi, co ma wpływ na poziom 

integracji wśród mieszkańców gminy oraz na zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego, 

dając również możliwości do aktywnego spędzenia czasu i nawiązywania nowych relacji 

pomiędzy mieszkańcami gminy. W ramach podejmowanych działań Gminny Ośrodek 

Kultury współpracuje m.in. sołectwami Gminy Santok, Kołami Gospodyń Wiejskich czy 

organizacjami pozarządowymi. Warto podkreślić, iż w latach 2017 – 2019 odbyły się przy 

współudziale Gminnego Ośrodka Kultury zajęcia i spotkania skierowane do seniorów, m.in. 

Gminny Dzień Seniora, Gminne Igrzyska Sportowe o Złote Widły Wójta, Dożynki Gminne, 

Majówki Rodzinne UTW, czy Mikołajki 90+. Gminny Ośrodek Kultury współuczestniczy 

również w organizacji wycieczek turystycznych oraz do instytucji kulturalnych (teatr, kino), z 

których korzystają seniorzy. Jednocześnie, mając na uwadze integrację międzypokoleniową, 

oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Spotkania tego typu zawsze cieszą się 

zainteresowaniem i wysoką frekwencją. To dowód na to, że seniorzy z Gminy Santok chcą 

aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, obcować z kulturą i dzielić się doświadczeniami. 

Kierując się dużym zainteresowaniem wśród seniorów zajęciami w GOK oraz potrzebą 

organizowania ich w godzinach porannych i około południowych, Gmina będzie starała się 

tak je dostosować do wyrażonej przez seniorów potrzeby, by dotarcie na organizowane 

zajęcia było możliwie ułatwione. 

Zajęcia kulturalne finansowane są z różnych źródeł zewnętrznych oraz z budżetu Gminy 

Santok. 
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2.  Zajęcia artystyczne, m.in. taniec, muzyka.  

Przy ośrodku kultury działają różne sekcje artystyczne rozwijające pasje i zainteresowania 

seniorów, m.in. grupa taneczna SAN LEJDIS, grupa malarska, chór Santoccy Grodzianie oraz 

Janczewianki. Nabyte przez seniorów umiejętności są prezentowane podczas imprez 

gminnych, jak również poza gminą. Dobrą praktyką są wspólne działania z Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku z Gorzowa Wlkp., dające możliwość wymiany doświadczeń, 

zaprezentowania swoich dzieł czy umiejętności. Planowane jest założenie przy Gminnym 

Ośrodku Kultury sekcji teatralnej, do udziału w której zostaną zaproszeni seniorzy. 

Zajęcia artystyczne finansowane są z różnych źródeł zewnętrznych oraz z budżetu Gminy 

Santok. 

 

3. Zajęcia sportowe, m.in. zumba, gimnastyka, nordic walking.  

Regularne ćwiczenia fizyczne są czynnikiem zapobiegającym starzeniu się oraz pozytywnie 

wpływają na sprawność umysłową i lepsze samopoczucie osób w podeszłym wieku. 

Konsekwencją tego może być choćby mniejsze obciążenie chorobami układu krążenia, także 

rzadsza potrzeba korzystania z opieki szpitalnej. Samorząd lokalny zauważa te potrzeby i 

widzi ich zasadność wcielenia ich w życie. W ramach zajęć sportowych proponowane są 

seniorom zorganizowane zajęcia taneczne, gimnastyka, nordic walking, rajdy rowerowe oraz 

piesze. Cyklicznie odbywają się w gminie imprezy o zasięgu ponadgminnym, m.in. 

Janczewska 10, MTB – kolarstwo górskie. Zawody są podzielone na kategorie wiekowe, stąd 

udział seniorów. Oferta dla seniorów obejmuje również turnieje piłki nożnej, plażowej piłki 

siatkowej oraz tenisa stołowego. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców gminy 

zainteresowanie, samorząd lokalny planuje utworzyć grupę szachową przy Klubach Seniora. 

Ponadto na terenie Gminy Santok znajduje się 9 siłowni napowietrznych (Santok, Wawrów, 

Lipki Wielkie, Janczewo, Gralewo, Czechów, Stare Polichno, Baranowice, Ludzisławice) 

oraz 2 siłownie stacjonarne (Santok, Lipki Wielkie). Na działania sportowe są pozyskiwane 

środki zewnętrzne. 

 

4.  Czytelnictwo  

Biblioteki Gminy Santok tworzą sieć składającą się z biblioteki głównej  

w Santoku oraz filii w Lipkach Wielkich. Ze zbiorów tych bibliotek korzystają również 

seniorzy. Dobrą praktyką było wcześniejsze funkcjonowanie Klubu Dyskusyjnego przy 
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bibliotece w Lipkach Wielkich, do którego planuje się powrócić, uatrakcyjniając te spotkania 

zapraszając ciekawe osoby.  

Gminny Dom Kultury w Santoku w latach 2017 – 2019 przedstawiał seniorom oferty, 

które zawierały również zajęcia o charakterze rozwojowym i edukacyjnym, kultywujące 

tradycje i dziedzictwo kulturowe. W ramach projektu „Ocalić wspomnienia”, 

współfinansowanego ze środków zewnętrznych,  powstała 2017 r. publikacja o tym samym 

tytule, która była dziełem zarówno młodzieży z gminnych szkół, jak i seniorów. Celem 

projektu było spisanie wspomnień z dzieciństwa i młodości osób, które zasiedlały tereny 

naszej gminy. Warto również podkreślić realizację projektu o charakterze historycznym 

„My, Naród”, w których brali udział seniorzy z gminy Santok. Gminny Ośrodek Kultury  

w kolejnych latach planuje w swojej ofercie kontynuować działania kultywujące tradycje  

i dziedzictwo narodowe, jak i lokalne, przy wsparciu finansowym źródeł zewnętrznych. 

  

SYTUACJA ZDROWOTNA 

 

Placówki służby zdrowia znajdujące się na terenie Gminy Santok: 

1. NZOZ Szpital im. Dr n med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o.  w Skwierzynie 

Przychodnia Lekarska w Lipkach Wielkich 

lekarz medycyny rodzinnej, otolaryngolog Karol Gawroński  

pediatra Andrzej Baraniak 

66-431 Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107 

 

2. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego  

internista, lekarz rodzinny Jolanta Błażejczyk 

66-431 Santok, ul. Gorzowska 43 

 

3. Poradnia stomatologiczna    

lekarz stomatolog  Aleksandra Borowska-Drewing  

 66-431 Santok, ul. Gorzowska 43 

 

4. Poradnia stomatologiczna 

lekarz stomatolog Aleksandra Gaweł-Gorska 

66-431 Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107 
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5. Poradnia ginekologiczno-położnicza (NFZ i prywatny) 

lekarz ginekolog Joanna Szymczak-Brych  

66-431 Santok, ul. Gorzowska 43 

 

6. Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej  

66-431 Santok, ul. Gorzowska 43 

 

 Według informacji otrzymanych z obu ośrodków zdrowia w Gminie Santok złożonych 

jest ok. 3700 deklaracji wyboru lekarza. W 2019 r. udzielono ok. 11 000 porad medycznych 

dla ok. 2400 osób, w tym ok. 1500 to osoby 60+ (źródło: dane telefoniczne, lipiec 2020 r.). 

Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z przychodni POZ w Gorzowie Wlkp., Skwierzynie  

i Drezdenku.  

Placówki zdrowia nie dysponują rehabilitacją, jednak jest możliwość korzystania  

z zajęć na świeżym powietrzu: spacery, gimnastyka, jazda rowerem, siłownia napowietrzna.  

W Gminie Santok od kilku lat nie funkcjonuje również apteka ani punkt apteczny. 

 

Jak wykazała analiza, osoby starsze dotykają najczęściej choroby układu krążenia  

i układu oddechowego, cukrzyca oraz nowotwory. Wielu seniorów skarży się na reumatyzm 

oraz osteoporozę. Podłożem większości chorób, poza obciążeniami genetycznymi, jest 

nadwaga, otyłość oraz stres. Wpływ ma również rolniczy charakter pracy (źródło: dane 

telefoniczne, lipiec 2020 r.). Na dzień 31 lipca 2020 r. ilość osób w wieku 60+ posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności wynosi 197 (źródło: dane własne Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Santoku). 

 

Jak wykazali seniorzy, osoby starsze w Gminie Santok zmagają się z różnymi 

uzależnieniami, najczęściej od alkoholu, leków czy papierosów. Aby zapobiegać tym 

uzależnieniom, konieczne jest zwiększenie świadomości mieszkańców, jak duży mają one 

wpływ na stan ich zdrowia i komfort życia, jak również przełamanie pewnych stereotypów  

i barier wynikających ze wstydu dotyczącego poruszania tego tematu. Proponuje się więc 

wzbogacić ofertę o spotkania ze specjalistami w ramach Punktu Konsultacyjnego GKRPA 

(m.in. psycholog, terapeuta uzależnień, doradca rodzinny). 
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Bezpłatne programy profilaktyczne NFZ skierowane do mieszkańców woj. lubuskiego 

(źródło: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/ [dostęp: 21.07.2020 r.]) 

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy - adresowany jest do kobiet w wieku 

25-59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu 

profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat. Badania wykonuje poradnia 

ginekologiczno – położnicza w Santoku. 

2. Program profilaktyki raka piersi – adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat,  

nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały  

w ramach programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie  

do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach nie miały wcześniej 

stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi. Mammobus do Gminy Santok przyjeżdża 

zgodnie z harmonogramem NFZ. 

3. Program profilaktyki chorób układu krążenia - dot. osób w wieku 35, 40, 45, 50 lub 

55 lat, które nie miały wykonywanych badań objętych programem profilaktycznym 

w ciągu ostatnich 5 lat oraz nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia. 

Celem programu jest obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu 

chorób układu krążenia wśród populacji objętej programem dzięki wczesnemu 

wykryciu, redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka. Planowane jest 

również osiągnięcie zwiększenia wykrywalności i skuteczności leczenia chorób 

układu krążenia, wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób 

układu krążenia oraz promocja zdrowego stylu życia. Badanie wykonuje lekarz POZ. 

4. Program profilaktyki chorób odtytoniowych - adresowany jest do osób, które mają 

powyżej 18 lat i palą papierosy. Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności 

na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia 

oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności 

do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób 

obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi,  

a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.  

5. Program profilaktyki gruźlicy - adresowany jest do osób, u których do tej pory  

nie rozpoznano gruźlicy, a w szczególności  osób, które miały bezpośredni kontakt  

z chorymi na gruźlicę, osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: 

bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem 

alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny oraz nie korzystały z programu w ciągu 

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/491/93/Program_profilaktyki_raka_szyjki_macicy/
https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/491/94/Program_profilaktyki_raka_piersi/
https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/491/91/Program_profilaktyki_chorob_ukladu_krazenia/
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ostatnich 24 miesięcy. Badanie wykonuje Niepubliczny ZOZ KOLMED, 

Międzyrzecz,  ul. Chopina 18. 

 

Zgodnie z programem Leki 75+ Ministerstwa Zdrowia osobom, które ukończyły 75. 

rok życia, przysługują bezpłatne leki. W wykazie znalazły się leki na choroby typowe dla 

pacjentów w podeszłym wieku, mające istotny wpływ na ich jakość życia (źródło: 

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1152/Leki_75/ [dostęp: 21.07.2020 r.]) 

 

W ramach działań podejmowanych wobec seniorów mających na względzie 

profilaktykę podczas Pikniku Zdrowia i Profilaktyki w Santoku (2019) w ramach  projektu 

"Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom" seniorzy mogli dokonać pomiaru ciśnienia 

krwi i zbadać poziom cukru, jak również skorzystać z porad dietetycznych i konsultacji 

fizjoterapeutycznej, zdrowego odżywiania, czy badań słuchu.  

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej lub zamieszkującej z rodziną,  

która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,  

a jest jej pozbawiona. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (art. 50 ust. 4 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). Ustaleniem uprawnień  

do korzystania z usług opiekuńczych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w drodze 

wydania decyzji administracyjnej.  

 

Usługi opiekuńcze świadczone są na terenie Gminy Santok, w miejscu zamieszkania 

osoby wymagającej pomocy. Zakres i czas wykonywania usług opiekuńczych określany jest 

indywidualnie. W 2019 roku z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób powyżej 60 lat. 

Świadczenie usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania jest 

zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków 

własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub 



Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 

24 
 

pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie, w miarę możliwości ośrodka pomocy 

społecznej, kontaktów z otoczeniem. 

Na dzień 31 lipca 2020 r. z usług opiekuńczych korzysta 6 osób (źródło: dane własne 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Santoku). 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Osobom starszym, które wymagają całodobowej opieki i nie są w stanie funkcjonować 

w środowisku nawet przy udzielanym przez jednostki pomocy społecznej wsparciu, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Santoku zapewnia możliwość korzystania z Domu Pomocy Społecznej. 

Placówka taka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

osób w nim przebywających dla różnych kategorii podopiecznych, w tym osób w podeszłym 

wieku. Na terenie Gminy Santok nie funkcjonuje żaden Dom Pomocy Społecznej, w związku 

z tym podopieczni Ośrodka kierowani są do domów pomocy na terenie całego kraju, zależnie 

od wolnego miejsca w placówce.  

W 2019 r. z Domów Pomocy Społecznej korzystało 15 osób, z czego 13 osób 

to seniorzy. Na dzień 31 lipca 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywa 16 seniorów, 

w tym 14 osób powyżej 60 rż. (źródło: dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej  w Santoku). 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

 

Inną formą wsparcia dla osób starszych jest Środowiskowy Domy Samopomocy, który 

swoja siedzibę ma w Santoku, ul. Gorzowska 19. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci 

wparcia społecznego, poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji 

oraz wsparcia terapeutycznego, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych  

do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej. W Gminie Santok jest 

dom z 20-ma miejscami o profilu: 

1. typ A osoby przewlekle psychicznie chore 

2. typ B niepełnosprawne intelektualnie 

3. typ D osoby z zaburzeniami ze spectrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi.  

Z oferty tej placówki seniorzy korzystają jednak znacznie rzadziej. W 2019 r. ze wsparcia 
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skorzystało 3 seniorów (źródło: dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej  w Santoku). 

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

 

W Gminie Santok seniorów można również spotkać w Kołach Gospodyń Wiejskich 

(KGW) w Santoku, Janczewie i Wawrowie, jak również w powstałych w 2019 r.  Klubach 

Seniora (KS)  w Lipkach Wielkich, Starym Polichnie oraz Czechowie. KGW oraz KS są 

miejscami realizacji pasji, wymiany doświadczeń, jak również integracji i spędzania czasu 

przez seniorów. 

Na obszarach wiejskich dużą tradycję ma działalność społeczna w środowisku 

lokalnym. Jednak w obecnych czasach powoli zanika samopomoc sąsiedzka. Mieszkańcy 

gminy mają większą tendencję do zamykania się w swoich domach i niereagowania  

na problemy sąsiadów. Prowadzi to do negatywnych zjawisk obserwowanych w sferze 

społecznej, pośród których najczęstszym jest ryzyko wykluczenia społecznego. Dlatego też 

w reakcji na pojawiające się problemy związane z izolacją społeczeństwa, gmina organizuje 

wiele wydarzeń mających na celu zintegrowanie mieszkańców. Organizowane w ostatnim 

czasie były m.in. Gminny Dzień Seniora czy Gminne Dożynki, w których organizację czynnie 

włączali się seniorzy. 

Gmina Santok podejmuje także współpracę z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie i na zasadach określonych  

w programie współpracy oraz programach profilaktycznych: 

- Stowarzyszenie Bliżej siebie w Wawrowie, którego celem  jest wzbudzanie lokalnej 

międzyludzkiej solidarności dla poprawy warunków życia osób potrzebujących, rozwoju 

dzieci i młodzieży, aktywizacji osób starszych ochrony i rozwoju przestrzeni publicznej przy 

uwzględnieniu wartości chrześcijańskich i nauki społecznej kościoła katolickiego; 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok Pomocna Dłoń, którego celem jest m.in. 

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie wspólnych działań i projektów na 

rzecz seniorów (m.in. ASOS, FIO i inne granty zewnętrzne), których działalność statutowa 

obejmuje działania na rzecz seniorów. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, którego członkami są  

w przeważającej liczbie seniorzy, zaspokaja najwięcej potrzeb tej grupy osób. Działalność 

tego rodzaju stowarzyszeń pomaga zacieśniać więzi między społecznościami gminy. 

Samorząd realizuje również zadania na rzecz seniorów przy wsparciu parafii 

rzymsko - katolickich w Czechowie, Wawrowie, Santoku oraz Lipkach Wielkich. Seniorzy 
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w Gminie Santok skupiają się w grupach modlitewnych, jak i w działalności charytatywnej 

(stowarzyszenia, Parafialny Zespół Caritas). 

Kolejnym proponowanym działaniem w ramach realizacji przedkładanej Strategii 

będzie zachęcanie osób starszych, przewlekle chorych i samotnych do wzięcia udziału w akcji 

"Koperta życia", która polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach  

najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki,  

i kontaktach do najbliższych. Pakiet z takimi informacjami przechowuje się w lodówce, czyli 

miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Na jej drzwiach 

umieszcza się magnes, który jest znakiem dla służb medycznych o miejscu informacji o stanie 

zdrowia osoby. 

Ważne jest również to, że Gmina Santok oraz jednostki gminne organizują wiele akcji 

i działań na rzecz seniorów pomagając i urozmaicając im czas, tj. Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Kultury, czy placówki 

oświaty. Warto wskazać m.in. wspólną organizację w 2019 r. akcji Mikołajki 90+, których 

celem było odwiedzenie z upominkami najstarszych mieszkańców Gminy Santok (43 osoby).  

W 2019 roku odbyły się 2 bezpłatne kursy języka angielskiego dla osób w wieku 50+  

o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie wiejskim. Finansowanie było ze środków 

UE. Jeżeli chodzi o inne działania z udziałem podmiotów zewnętrznych, z których mogli 

skorzystać seniorzy z Gminy Santok to Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. zachęcał do wzięcia udziału w corocznej Majówce, 

której główną ideą jest integracja oraz rozwój pasji seniorów z Gminy Santok oraz seniorów 

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gorzowa Wlkp.  

 

W czasie walki z pandemią COVID-19 (od marca 2020 r.) na rzecz seniorów miały 

miejsce szczególne działania realizowane przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Santoku, które warto wskazać: 

- wsparcie kilkudziesięciu seniorów w środki ochrony osobistej oraz środki higieniczne dzięki 

współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Fundacji Jodła Tatt  

z Gorzowa Wlkp.; 

- wsparcie mieszkańców gminy, głównie seniorów, w maseczki uszyte przez pracowników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku; 

- wsparcie seniorów w maseczki oraz środki higieniczne dzięki pozyskanej darowiźnie z ICT 

POLAND Kostrzyn nad Odrą; 
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- projekt Urzędu Marszałkowskiego „Pomoc Lubuskim Seniorom” przy współudziale 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie (paczki z art. spożywczo -przemysłowymi). 

 

  W ramach prelekcji edukacyjnych gmina oraz jednostki gminne organizują spotkania 

edukacyjne w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz Klubach Seniora, których celem  

jest aktywizacja seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych.  

W 2019 r. odbyły się prelekcje z zakresu bezpieczeństwa seniorów, edukacji ekonomicznej 

oraz zdrowego stylu życia. Z uwagi na pandemię COVID-19 działania te zostały przerwane 

(marzec 2020 r.). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku od kilku lat pozyskuje wsparcie z PFRON  

na wyjazdy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla osób z niepełnosprawnością (m.in. wyjazd  

do Dziwnówka, Gościmia). W przeważającej liczbie z wyjazdów korzystają osoby  

60+ posiadające stopień niepełnosprawności. 

 

W 2019 r. odbył się I Piknik Środowiskowych Domów Samopomocy województwa 

lubuskiego, którego ideą była integracja osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego, 

będących podopiecznymi ŚDS, w tym również osób 60+. Impreza została wpisana 

w kalendarz imprez kulturalnych w Gminie Santok i kontynuowana będzie przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku. 

  W 2019 r. został podpisany list intencyjny - wyrażenie woli współpracy na rzecz osób 

w kryzysie pomiędzy Wójtem Gminy Santok a Fundacją Dogonić Marzenia Catch the 

Dreams z Gorzowa Wlkp. Celem listu jest utworzenie miejsca pod nazwą Dolina Marzeń - 

Dom na zakręcie w Starym Polichnie dla osób w kryzysie (m.in. mieszkania treningowe, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, budowanie lokalnej społeczności, działania 

terapeutyczne). Będzie to również miejsce wsparcia seniorów z Gminy Santok. 

 W ramach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane jest od 

października 2019 r. działanie Herbatka u Asystenta, którego celem jest m.in. wsparcie  

i aktywizacja osób starszych, zapobieganie przemocy w rodzinie, budowanie poczucia 

bezpieczeństwa poprzez prelekcje, warsztaty i spotkania. Stałe dyżury w każdy poniedziałek   

w godz. 15.30 – 17.00 pełni asystent rodziny. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19
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GMINNA RADA SENIORÓW 

 

Istotnym zadaniem na rzecz starszych mieszkańców jest koncepcja powstania 

Gminnej Rady Seniorów, której celem jest pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej 

i inicjatywnej dla władz gminy w sprawach dotyczących seniorów. Rada Seniorów będzie 

zatem organem opiniotwórczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Gminy Santok, m.in. 

w zakresie przeciwdziałania marginalizacji seniorów, wspierania ich aktywności czy 

przełamywania stereotypów na temat osób starszych. 

Do zadań Gminnej Rady Seniorów należy: 

1. ścisła współpraca z władzami Gminy przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach 

i potrzebach ludzi starszych; 

2. przedstawienie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie 

krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów; 

3. monitorowanie potrzeb seniorów z Gminy Santok; 

4. wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na 

rzecz seniorów; 

5. zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego; 

6. inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Gminy Santok 

ze środowiskiem osób starszych; 

7. informowanie społeczności gminy o szczególnych kierunkach działalności 

podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz 

środowiska seniorów. 

 

Gminna Rada Seniorów podejmuje także szereg działań aktywizujących środowisko 

seniorów, m.in. poprzez rozwijanie komunikacji społecznej, uruchomienie dodatku   

Aktywny Senior w Wieściach Santockich, podejmowanie działań edukacyjnych, 

współorganizację Gminnych Dni Seniora, czy wsparcie działalności Klubów Seniora i Kół 

Gospodyń Wiejskich. 
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PROCES WYPRACOWANIA – OKREŚLENIE POTRZEB  

W ZAKRESIE POLITYKI SENIORALNEJ 

 

Prace nad przygotowaniem Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 

2021-2025 trwały od września 2019 r. do czerwca 2020 r. Strategia została oparta na 

podstawie następujących procesów diagnostycznych: 

1. Przestrzenne i instytucjonalne uwarunkowania aktywności seniorów w Gminie Santok - 

rekonesans badawczy. Celami szczegółowymi badania było ustalenie sposobów 

identyfikacji i oceny miejsc wspólnej aktywności seniorów oraz miejsc obsługi seniorów, 

ustalenie sposobów angażowania wybranych podmiotów, w tym podmiotów ekonomii 

społecznej, do działań na rzecz aktywizacji i partycypacji seniorów w gminie oraz 

ustalenie zasad włączania seniorów do tworzenia programów rozwoju aktywności 

seniorów z uwzględnieniem społeczno – instytucjonalnej mapy gminy. Rekonesans 

badawczy polegał na odwiedzeniu większości sołectw i zlokalizowanych w nich obiektów, 

jak również umożliwił wstępny wybór czterech świetlic, do których mieszkańcy 

poszczególnych sołectw będą mogli dotrzeć bez większego trudu. Świetlice te staną się 

docelowo miejscami działalności klubów seniora, jak również miejscami spotkań 

lokalnych. 

Ustalono następujące zasady działania:  

a) decentralizacja - aktywność seniorów ma być organizowana lokalnie, jak najbliżej ich 

miejsc zamieszkania; 

b) sieciowość - aktywność będzie planowana na poziomie gminy, ale realizowana 

lokalnie, w poszczególnych placówkach (w zależności od potrzeb); 

c) partycypacja - program będzie tworzony partycypacyjnie, to znaczy z aktywnym 

udziałem seniorów, również w roli badaczy (m.in. spacery badawcze i warsztaty z 

udziałem seniorów); 

d) międzygeneracyjność - w działania organizowane z myślą o seniorach będą włączane 

młodsze pokolenia tak, aby przeciwdziałać izolacji seniorów;  

e) partnerstwo - do tworzenia programu zostaną zaproszone organizacje i grupy 

nieformalne zrzeszające seniorów.  
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2. Wywiady pogłębione. Celem szczegółowym badania było uzyskanie odpowiedzi 

na poniższe pytania: 

a) Jak się Panu/i osobiście żyje w Gminie Santok? Proszę opowiedzieć o swoich 

związkach z gminą i miejscowością i  w której Pan/i obecnie mieszka, o swojej 

aktualnej sytuacji życiowej, samopoczuciu i życiu codziennym. 

b) Jak Pan/i ocenia sytuację życiową mieszkańców gminy i własnej miejscowości, 

a szczególnie sytuację seniorów? 

c) Co Pana/i zdaniem należałoby przede wszystkim poprawić, jeśli chodzi o sytuację 

seniorów? Co jest zadaniem najpilniejszym? 

d) Proszę opowiedzieć o znanych Panu/i przypadkach mieszkających w gminie osób 

starszych, które wymagają szczególnego wsparcia. Na czym polegają ich problemy? 

e) Kto Pana/i zdaniem (jakie osoby, instytucje i organizacje) oraz w jaki sposób może się 

przyczynić do poprawy sytuacji seniorów? 

f) W jakim stopniu i w jaki sposób jest Pan/i skłonny/a zaangażować się w działania na 

rzecz seniorów w gminie? 

Ustalono, iż w Gminie Santok seniorom żyje się dobrze m.in. z uwagi na położenie blisko 

miasta wojewódzkiego oraz położenie pośród lasów, ale warto pochylić się nad problemem 

uzależnień, utworzeniem bazy gastronomicznej, a także utworzeniem Gminnej Rady 

Seniorów, która stanowiłaby ciało doradcze dla władz Gminy Santok.  

 

3. Warsztaty z mieszkańcami 60+. Celem warsztatów było uzyskanie odpowiedzi na poniższe 

pytania:  

a) Jak jest w danej miejscowości? Jak się tutaj żyje? 

b) Z których miejsc jesteście dumni, a z których mniej albo...wcale? 

c) Jaki macie potrzeby? 

d) Jakie macie pomysły? 

e) Bycie seniorem to... 
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Źródło: materiały własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

 

Warsztaty z seniorami odbyły się w sołectwach: Santok, Janczewo, Lipki Wielkie, Stare 

Polichno, Czechów, Wawrów. Seniorzy wskazywali na potrzebę rozwinięcia lokalnego 

transportu, który by pomógł m.in. w dotarciu do lekarza czy Gorzowa Wlkp., i Skwierzyny  

na większe zakupy, potrzebę wznowienia działalności apteki lub punktu aptecznego, a także 

potrzebę rozwoju usług gastronomicznych na terenie gminy Santok. Badacze – seniorzy 

przedstawili obraz santockiego seniora jako osobę pogodną, mogącą rozwijać swoje pasje 

(„bo w końcu mamy czas”) i osobę „ciągle w biegu”. 

 

4. Analiza desk research gminnych dokumentów. Celem badania było sprawdzenie 

kompatybilności dokumentów strategicznych Gminy Santok z polityką senioralną. Analizie 

poddano: 

a) Raport o stanie gminy za rok 2019; 

b) Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023; 

c) Program Rozwoju Gminy Santok na lata 2015-2023; 

d) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2014-2020; 

e) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2017-2020; 

f) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2020; 

g) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   (lata 

2019 i 2020); 

h) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (lata 2019 i 2020); 
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i) Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 

     oraz sprawozdania jednostek gminnych. 

Ustalono, iż w dokumentach strategicznych  jest mało wskazań dot. seniorów oraz 

polityki senioralnej.  

 

5. Ankieta dot. problemów społecznych występujących w Gminie Santok. Celem badania 

było uzyskanie odpowiedzi, które ze wskazanych problemów są przez mieszkańców 

najbardziej odczuwalne: choroby, uzależnienia, niskie renty i emerytury nieumiejętności 

korzystaniaz nowych technologii (obsługa komputera, internet, skype), utrudniony dostępem 

do placówek rehabilitacyjnych niepełnosprawność, ubóstwo brak opieki ze strony rodziny, 

przemoc w rodzinie, bariery transportowe (komunikacja publiczna) utrudniony dostęp 

do usług opiekuńczych, brak dostępu lub słaby dostęp do informacji bariery 

architektonicznymi (podjazdy, windy), brak akceptacji w środowisku lokalnym, 

osamotnienie. Ankietę przeprowadzono pośród 126 mieszkańców gminy w wieku 20 – 86 lat, 

w tym 56 osób było powyżej 60 rż.  
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Wykres 6. Problemy społeczne w Gminie Santok na podstawie ankiet 

 

 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

  

Mieszkańcy Gminy Santok za najważniejsze problemy wskazali niskie emerytury  

i renty (często związane z wcześniejszą pracą zawodową w rolnictwie), bariery transportowe 

(lokalny transport) oraz uzależnienia (alkoholizm). Samorząd lokalny zauważa  potrzebę 

wsparcia mieszkańców w odpowiednie narzędzia do niwelowania negatywnych skutków, 

m.in. wsparcie specjalistyczne, zajęcia integracyjne itp. 

 

W procesie określania potrzeb w zakresie polityki senioralnej brali udział  

(1) z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku – Anita Łukowiak (Kierownik)  

i Kamila Branicka (Aspirant pracy socjalnej),  (2) z ramienia Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Zielonej Górze - Dorota Kołkowska (Inspektor Wydziału 

Koordynacji Ekonomii Społecznej) i Mariusz Kwiatkowski (Doradca), (3) a także 

seniorzy z Gminy Santok. 
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MISJA, WIZJA ORAZ KIERUNKI I CELE STRATEGII POLITYKI 

SENIORALNEJ 

 

Seniorzy zamieszkujący Gminę Santok oczekują działań, które wpływ będą miały 

na polepszenie jakości życia na terenie gminy poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz 

poprawy jakości życia osób starszych. Z tego powodu jednym z głównych celów Strategii jest  

dopasowanie  przedsięwzięć  z  zakresu  społeczno - gospodarczo – przestrzennego 

w kontekście polityki senioralnej w taki sposób, aby mieszkańcy w pozytywny sposób 

odczuwali skutki ich realizacji. 

Misja to ogólny kierunek dalszego rozwoju gminy w planowanym horyzoncie 

czasowym w kontekście założonego celu. Podczas jej formułowania należy określić ideę oraz 

ogólny kierunek rozwoju gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Istotne jest 

wskazanie tych obszarów, które są wiodące w gospodarce gminy, stanowiąc tym samym jej 

podstawę. Stanowiona deklarowany sposób osiągnięcia stanu docelowego – wyrażonego 

w wizji rozwoju gminy. Misja umożliwia skoncentrowanie się na osiągnięciu konkretnego 

celu poprzez realizację poszczególnych działań.  

Misja Gminy Santok osiągnięta zostanie poprzez realizację szeregu kierunków 

działań, mających na celu przede wszystkim poprawę jakości życia i zdrowia seniorów 

poprzez zrównoważony, proekologiczny rozwój gminy, poprawę stanu infrastruktury  i bazy 

lokalowej gminnych jednostek publicznych, poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie 

gminy, rozszerzenie działań wpływających na poprawę stanu zdrowia mieszkańców  

profilaktyki zdrowia, działania edukacyjne oraz upowszechnianie kultury aktywności 

fizycznej i zdrowego stylu życia. 

Wizja Strategii stanowi jeden z podstawowych elementów determinujących kierunek 

rozwoju na danym obszarze. Podstawę sformułowania wizji poprawy jakości życia seniorów 

na terenie gminy stanowiły przeprowadzona diagnoza i analiza sytuacji 

społeczno- środowiskowej. Wyznaczone cele rozwoju oraz kierunki działań prowadzić 

powinny do osiągnięcia założonego stanu, uznanego przez lokalną społeczność za pożądany 

oraz potrzebny.  
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Gmina Santok miejscem życia seniorów, umożliwiającym realizowanie i rozwijanie pasji, 

 a także dążenia do aktywizacji i integracji wraz z szeroką ofertą kulturalno – sportową. 

 

 

Misją Gminy Santok jest poprawa jakości życia starszych mieszkańców poprzez 

rozszerzanie aktualnie prowadzonych działań w zakresie polityki senioralnej,  

jak również stosowanie innowacyjnych rozwiązań w celu możliwie najbardziej 

pozytywnego wpływu na ich jakość życia. 

Proponowana wizja rozwoju Gminy Santok w kontekście skutecznej polityki 

senioralnej brzmi następująco: 

 

 Tworząc wizję oraz misję gminy starano się określić, jakie cechy powinny ją  

w przyszłości charakteryzować w kontekście polityki senioralnej. Misja rozwoju Gminy 

Santok w tym zakresie brzmi następująco: 

 

 

Głównym celem polityki senioralnej jest wyrównywanie szans osób starszych  

na godne i zdrowe życie. Szanse te są mniejsze z co najmniej kilku powodów. Jednym z nich 

są ograniczenia fizyczne i psychiczne związane z wiekiem oraz ze stanem zdrowia, które 

powodują to, iż seniorzy wycofują się z życia publicznego, zaprzestają albo unikają 

kontaktów towarzyskich, ograniczają relacje międzyludzkie (w tym międzypokoleniowe),  

a przez to mają utrudniony dostęp do wielu dóbr i usług.  

Cele strategiczne zostały oparte na zawartej powyżej misji w zakresie polityki 

senioralnej w Gminie Santok, a ich zrealizowanie pozwoli na spełnienie założonej wizji 

jakości życia seniorów. Istotne jest, aby obrane cele były skonkretyzowane, mierzalne, 

osiągalne, realistyczne oraz określone w czasie. Kierunki działań zidentyfikowane zostały  

na podstawie analizy zasobów gminnych, potrzeb, kierunków rozwoju oraz, przede 

wszystkim, sformułowane zostały na podstawie potrzeb wykazanych przez seniorów. 

 

Wyznaczone kierunki działań to: 

Kierunek 1. Utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej seniorów. 

Kierunek 2. Poczucie bezpieczeństwa seniorów w miejscu zamieszkania. 

Kierunek 3. Wsparcie seniorów w trudnych sytuacjach życiowych. 

Kierunek 4. Komunikacja publiczna wewnętrzna na terenie miny. 
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Kierunek 5. Polityka informacyjna adresowana do seniorów. 

Kierunek 6. Spędzanie wolnego czasu przez seniorów na terenie gminy. 

Kierunek 7. Aktywizacja społeczna seniorów. 

 

W każdym z powyższych kierunków wydzielono cele szczegółowe wraz 

z proponowanymi działaniami oraz realizatorami, co przedstawiają poniższe tabele.  
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Kierunek 1. Utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej seniorów 

Lp. Cele 

szczegółowe 

Proponowane działania Realizatorzy 

1. Dostęp do 

podstawowej 

służby zdrowia  

1. Zapewnienie dostępności do podstawowej opieki 

lekarskiej w placówkach opieki zdrowotnej. 

1. Ośrodki Zdrowia 

2.  Profilaktyka 

zdrowia 

1. Wprowadzenie cyklicznych badań seniorów, po 

wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeb. 

2. Wprowadzenie programu zwalczania otyłości wśród 

seniorów.  

3. Wprowadzenie programu profilaktyki zdrowia 

psychicznego seniorów. 

4. Uwzględnienie problematyki senioralnej w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

1. Ośrodki Zdrowia 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Urząd Gminy 

4. Policja 

5. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

6. Organizacje pozarządowe 

 

3. Promocja 

zdrowia 

1. Organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami. 

2. Promocja zdrowego stylu życia seniorów. 

1. Ośrodki Zdrowia 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Urząd Gminy 

4. Policja 
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5. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

6. Organizacje pozarządowe 

Kierunek 2. Poczucie bezpieczeństwa seniorów w miejscu zamieszkania 

Lp. Cele szczegółowe Proponowane działania Realizatorzy 

1. Przeciwdziałanie 

przestępstwom 

1. Organizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania 

przestępstwom, m.in. wyłudzenia, kradzieże, rozboje lub 

przemocy w rodzinie wobec seniorów. 

1. Policja 

2. Bezpieczeństwo 

pożarowe 

1. Organizowanie szkoleń w zakresie zachowania w 

przypadku zagrożenia pożarowego oraz w zakresie 

przeciwdziałania pożarom i przeciwdziałania 

zaczadzeniom. 

1. Ochotnicza Straż Pożarna 

3. Zachowanie w 

sytuacjach 

kryzysowych 

1. Organizowanie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna 

Kierunek 3. Wsparcie seniorów w trudnych sytuacjach życiowych 

Lp. Cele szczegółowe Proponowane działania Realizatorzy 

1. Złota rączka 

dla seniora 

1. Oferta dla seniorów dotycząca drobnych napraw i 

remontów w domu i ogrodzie. 

1. Urząd Gminy 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej 
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3. Organizacje pozarządowe 

4. Sołtysi 

2. Wsparcie w 

problemach życia 

codziennego 

1. Prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów w 

ramach projektu Herbatka u asystenta 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

3. Koperta życia 1. Uświadomienie seniorów o znaczeniu posiadania, w 

miejscu ogólnie dostępnym, szczegółowych informacji 

dotyczących ich stanu zdrowia, które mogą być 

wykorzystane przez służby medyczne w przypadku 

zagrożenia  życia lub zdrowia 

1. Urząd Gminy 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Kierunek 4. Komunikacja publiczna wewnętrzna na terenie gminy 

Lp. Cele szczegółowe Proponowane działania Realizatorzy 

1. Lokalny  transport 

między sołectwami 

1. Rozwój transportu lokalnego uwzględniającego 

potrzeby seniorów, m.in. dojazd do miejsc kultury 

1. Urząd Gminy 

Kierunek 5. Polityka informacyjna adresowana do seniorów 

Lp. Cele strategiczne Proponowane działania Realizatorzy 



Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 

40 
 

1. Dostosowanie 

gminnej polityki 

informacyjnej 

do potrzeb 

seniorów 

1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do 

instytucji działających na terenie gminy podnoszącej wiedzę 

i zrozumienie potrzeb i ograniczeń wynikających z wieku 

interesantów. 

2. Dostosowanie sposobu informowania o działaniach 

ośrodków kultury i biblioteki do potrzeb seniorów. 

3. Stworzenie informatorów turystycznych o walorach 

gminy dostosowanych do potrzeb seniorów. 

4. Stworzenie  informatora (ulotki) z  najważniejszymi  

informacjami dot. bezpieczeństwa w  miejscu zamieszkania. 

1. Urząd Gminy 

2. Gminny Ośrodek Pomocy 

3. Organizacje pozarządowe 

4. Policja 

2.  Gminna Rada 

Seniorów 

1. Utworzenie Gminnej Rady Seniorów jako ciała 

doradczego Wójta Gminy Santok 

1. Urząd Gminy 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Organizacje pozarządowe 

Kierunek 6. Spędzanie wolnego czasu przez seniorów na terenie gminy 

Lp. Cele szczegółowe Proponowane działania Realizatorzy 

1. Zwiększenie  

udziału seniorów w 

imprezach 

kulturalnych 

1. Ułatwienie seniorom dojazdu na imprezy gminne. 

2. Dostosowanie godzin zajęć i profilu zajęć do potrzeb 

seniorów. 

3. Stworzenie oferty skierowanej tylko do seniorów. 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

2. Organizacje pozarządowe 
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2. Sport 1. Uwzględnienie w ofercie klubów sportowych potrzeb 

seniorów. 

2. Stworzenie oferty skierowanej do seniorów. 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

2. Kluby sportowe 

3. Rekreacja 1. Promowanie form rekreacji i wypoczynku 

dostosowanych do możliwości seniorów. 

2. Organizowanie wyjazdów turystycznych i do placówek 

kulturalnych dla seniorów. 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

2. Kluby sportowe 

3. Organizacje pozarządowe 

4. Kluby Seniora 

5. Koła Gospodyń Wiejskich 

4. Nowe technologie 1.Organizacja kursów dotyczących stosowania nowych 

technologii. 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

2. Organizacje pozarządowe 

5. Spotkania 

towarzyskie 

seniorów 

1. Zorganizowanie miejsc cyklicznych spotkań dla 

seniorów. 

2. Organizacja imprez integracyjnych. 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

2. Organizacje pozarządowe 

3. Kluby Seniora 

4. Koła Gospodyń Wiejskich 

5. Sołtysi 

Kierunek 7. Aktywizacja społeczna seniorów 

Lp. Cele szczegółowe Proponowane działania Realizatorzy 

1. Wolontariat / 

samopomoc 

sąsiedzka 

1. Promocja wolontariatu senior -seniorowi.  

2. Promowanie pomocy sąsiedzkiej  

Zachęcanie sołtysów do inicjowania i wspierania pomocy 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Organizacje pozarządowe 
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sąsiedzkiej. 4. Kluby Seniora 

5. Koła Gospodyń Wiejskich 

6. Sołtysi 

2. Uwzględnienie 

kwestii 

senioralnych przez 

działające 

organizacje 

pozarządowe na 

terenie gminy 

1. Inspirowanie organizacji pozarządowych do rozszerzenia 

swojej działalności o sprawy dotyczące seniorów. 

1. Organizacje pozarządowe 

2. Instytucje kościelne 

3. Policja 

3. Działania 

włączające 

seniorów w życie 

społeczne 

1. Zachęcanie seniorów do aktywnego angażowania się w 

życie społeczne. 

2. Zachęcanie sołtysów do organizowania działań 

aktywizujących seniorów. 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

2. Szkoły i przedszkola 

3. Organizacje pozarządowe 

4. Instytucje kościelne 

5. Policja 

6. Sołtysi 

4. Edukacja różnych 

grup wiekowych o 

potrzebach 

seniorów 

1. Prowadzenie kampanii edukacyjnych dla osób młodszych 

o potrzebach seniorów. 

2. Wymiana doświadczeń – działania międzypokoleniowe 

3. Szkolenie dla seniorów z asertywności w stosunkach 

rodzinnych. 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

2. Szkoły i przedszkola 

3. Policja 

4. Organizacje pozarządowe 

5. Instytucje kościelne 
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6. Kluby Seniora 

7. Koła Gospodyń Wiejskich 

8. Sołtysi 

 

 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku.
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FINANSOWANIE STRATEGII 

 

Z uwagi na często obserwowaną zmienność kryteriów i zasad dofinansowania 

instytucji finansujących w zakresie możliwości i zasad dofinansowywania zadań w zakresie 

Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025 może być finansowana ze 

środków takich jak: 

1. środki z budżetu państwa związane z realizacją programów dotyczących polityki  

  senioralnej; 

2. środki jednostek samorządu terytorialnego, w tym środki budżetowe samorządu    

  województwa lubuskiego oraz starostwa powiatowego; 

3. środki budżetu Gminy Santok, 

4. środki z sektora prywatnego (np. partnerstwa publiczno – prywatne); 

5. środki będące w dyspozycji partnerów realizujących program;  

6. środki zewnętrzne pochodzące z funduszy europejskich w ramach poszczególnych  

 programów operacyjnych oraz programów krajowych; 

7. środki pozyskane na realizację Strategii od sponsorów. 

 

ZASADY WDRAŻANIA I REALIZACJI STRATEGII POLITYKI 

SENIORALNEJ GMINY SANTOK NA LATA 2021-2025 

 

1. Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 to dokument 

nakreślający cele i horyzontalną perspektywę Gminy Santok w obszarze działań 

realizowanych na rzecz seniorów. 

2. Zasięg i skala finansowa działań zależeć będzie od aktualnych możliwości 

budżetowych Gminy Santok. 

3. Koordynatorem działań jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku. 

4. Wskazane jednostki odpowiedzialne za poszczególne działania są zobowiązane do 

współpracy z Koordynatorem celem wdrażania i realizacji dokumentu. 
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ZASADY MONITOROWANIA I EWALUACJI 

 

Za monitorowanie i ewaluację stopnia realizacji zadań określonych w niniejszym 

dokumencie będzie odpowiadał Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku. 

Monitoring będzie stałym i ciągłym procesem obserwacji zmian ilościowych  

i jakościowych, mającym na celu zapewnienie informacji na temat skuteczności 

podejmowanych działań oraz osiąganych rezultatów. Do monitorowania działań, wyrażania 

swych opinii, uwag i postulatów włączone zostanie środowisko osób starszych, 

reprezentowane przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. W ten sposób 

zostanie zapewniona bieżąca i etapowa kontrola stopnia realizacji nakreślonych zadań. 

Corocznie będą przygotowywane sprawozdania z realizacji zadań, które zostaną 

przedstawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku Wójtowi Gminy Santok oraz  

Radzie Gminy Santok, które przedstawi Wójt Gminy Santok. Po zakończeniu realizacji 

działań określonych w Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 

sporządzony zostanie raport końcowy, w którym zostanie dokonana ocena zrealizowanych 

przedsięwzięć oraz wskazane te formy działań, które powinny być kontynuowane w latach 

następnych, jak również te, które powinny ulec modyfikacji. 

  Monitoring obejmie m.in. zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących 

stanu realizacji poszczególnych zadań oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań 

ukazujących stopień realizacji zadań.  

 Ewaluacja koncentruje się na ocenie rezultatów realizacji poszczególnych elementów 

strategii, przy czym kryteriami oceny są wskaźniki realizacji zadań strategii, rozwiązywanie 

problemów oraz realizacja misji społecznej Gminy Santok. Ewaluacja dostarcza nam więc 

wiarygodnych i przydatnych informacji pozwalających na ocenę zrealizowanych działań  

i zaplanowanie zmian.  

Polityka senioralna realizowana będzie w stałej konsultacji z seniorami, którzy będą 

mieli możliwość opiniować podejmowane działania oraz przedstawiać własne propozycje 

przedsięwzięć. 
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PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE I ZAANGAŻOWANE 

 

1. Koordynator ds. Polityki Senioralnej - Ośrodek Pomocy Społecznej - do jego zadań 

należeć będzie wdrażanie polityki senioralnej Gminy Santok oraz koordynowanie 

działań służących zaspokajaniu procesu realizacji Polityki Senioralnej na lata 

2020 – 2025. 

2. Realizatorzy zadań - Gmina Santok, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostki oświaty, Policja, Kluby Seniora, 

Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, ośrodki zdrowia oraz parafie 

oraz partnerzy zewnętrzni, m.in. media - regionalne i ogólnopolskie, Powiatowy 

Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. oraz inne 

podmioty chcące włączyć się w realizację Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok 

na lata 2021 – 2025. 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 

 Nad  ustaleniem głównych kierunków Strategii pracował zespół powołany 

Zarządzeniem nr XXVIII/2020 Wójta Gminy Santok z dnia 22 kwietnia 2020 r., który 

stworzył Strategię Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Dokument Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 -2025 jest 

kluczowym dokumentem strategicznym Gminy Santok w sferze polityki wobec seniorów i dla 

seniorów – wytycza on bowiem misję Gminy w tym zakresie, kluczowe cele i zadania 

przewidziane do realizacji w latach 2021-2025. Stanowi podstawę planowania działań  

w sferze wsparcia osób starszych, które przyczynią się do rozwiązania najdotkliwszych dla 

nich problemów społecznych, zaspokojenia najważniejszych potrzeb, a co za tym idzie 

poprawy jakości życia. Wpisując się w cele wytyczane przez krajowe, wojewódzkie i lokalne 

dokumenty w sferze społecznej przyczyni się w skali lokalnej – Gminy Santok – do realizacji 

tych postulatów i w jeszcze większym zakresie stanie się gminą przyjazną seniorom. 
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Strategia przygotowana została w oparciu o bogaty materiał empiryczny, a kluczowe 

problemy społeczne, potrzeby, wyzwania przedyskutowane zostały w ramach min. spotkań 

warsztatowych czy wywiadów. Wypracowano na nich również propozycje działań. Pozwoliło 

to na uwzględnienie różnorodnych głosów, opinii i pomysłów, i przyczyniło się 

do przygotowania dokumentu w sposób kompleksowy odpowiadającego na potrzeby 

najstarszych mieszkańców Gminy Santok. 

 

Prowadzenie aktywnej polityki senioralnej jest koniecznością ekonomiczną, 

a opracowanie długofalowej polityki senioralnej związane jest z racjonalizacją wydatków 

przy zachowaniu najwyższego standardu usług publicznych i wysokiego poziomu 

zadowolenia społecznego. Działania samorządu podejmowane we współpracy z partnerami 

społecznymi stanowią politykę senioralną. Pojęcie to zostało również ujęte prawnie jako ogół 

działań organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują 

zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Celem polityki 

senioralnej Gminy Santok jest poprawa jakości życia seniorów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zachowania zdrowia i własnej godności. Godność oznacza możliwość 

prowadzenia przez osoby starsze samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, 

jeśli zaś z przyczyn zdrowotnych nie jest to możliwe – to ułatwienie opieki zapewniającej 

szacunek należny osobie ludzkiej. 

Wprowadzenie Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 

przyczyni się do poprawy warunków i jakości życia seniorów mieszkających na jego terenie, 

jak również do  wyrównywania szans osób starszych na zdrowe i godne życie.  

 

 


