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Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
dotyczące sytuacji środowiska Seniorów w województwie wielkopolskim. 

 
 

Demografia stawia przed Wielkopolską poważne wyzwania, każdego roku przybywa w naszym 

województwie osób, które ukończyły 60 lat. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w swojej 

Strategii Polityki Społecznej do 2020 roku dostrzega w tej grupie wielki potencjał. Wielkopolska stawia 

na rozwój „Srebrnego Sektora” , który winien być tworzony i rozwijany z aktywnymi osobami w grupie 

60+. „ Srebrny Sektor” to infrastruktura gospodarcza i społeczna służąca jak najwyższemu poziomowi 

życia Seniorów wielkopolskich we wszelkich jego przejawach, od zatrudnienia, edukacji, ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa aż do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. By realizować tę strategię 

konieczne jest prowadzenie konkretnych działań w wielu obszarach życia społecznego. 

       Osoby starsze powinny mieć możliwość niezależnego funkcjonowania w swoim środowisku, 

dlatego należy rozwijać przez służby rynku pracy działania ułatwiające Ich zatrudnienie, także                             

w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

      Samorząd Województwa Wielkopolskiego w działaniach konkursowych ze środków własnych 

i europejskich  winien rozwijać infrastrukturę edukacyjno-szkoleniową, która umożliwi zdobycie 

nowych kwalifikacji oraz ułatwi rozwój i działania wolontariatu. Będziemy wspierać cenne inicjatywy 

takie jak Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne formy edukacji. 

    Sejmik Województwa Wielkopolskiego będzie wspierał finansowo i organizacyjnie 

profilaktyczne programy zdrowotne wspierające wczesną diagnostykę chorób nowotworowych i układu 

krążenia oraz propagujące zdrowy styl życia Seniorów. 

     Lokalne władze samorządowe i organizacje społeczne winny wykorzystać możliwości rozwoju 

infrastruktury społecznej służącej pomocy Seniorom wymagającym wsparcia w miejscu zamieszkania. 

Należy tworzyć kluby seniora i inne formy wsparcia osób starszych, promujące Ich aktywność. 

Samotność Seniorów rodzi wiele poważnych zagrożeń, od pogorszenia poziomu życia, 

osłabienia więzi społecznych aż do przemocy i przestępstw. Bezpieczeństwo osób starszych, to poważne 

zadanie dla nas wszystkich. Musimy wspólnie zapewnić Im poczucie bezpieczeństwa                                         

oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu. 

      Naród to historyczna wspólnota losu pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Seniorzy 

swoim życiem i dokonaniami łączą przeszłość z teraźniejszością, mamy nadzieję że wielkie 

zaangażowanie wielkopolskich Seniorów w przygotowanie 100. rocznicy obchodów odzyskania 

Niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego będzie przykładem dla naszych dzieci                       

i młodzieży. 


