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Dni Gerontologii to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, 

poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

osób starszych, a także poprawę jakości ich życia. To przestrzeń spotkania 

i otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej 

i geriatrycznej z praktykami, studentami  i seniorami. Do uczestnictwa 

w II Dniach Gerontologii – Wrocław 2017 zapraszamy wszystkie osoby 

zainteresowane problematyką późnej dorosłości, szczególnie zaś pracowników 

wyższych uczelni, doktorantów, studentów, liderów i członków organizacji 

senioralnych oraz administracji samorządowej, którym bliska jest refleksja 

nad fenomenem starości. 

W dyskursie konferencyjnym pojawi się zarówno problematyka gerontologiczna 

widziana z perspektywy badań naukowych, jak i z obszaru dobrych praktyk 

gerontologicznych. Przewidziana jest także sesja plakatowa oraz wizyty studyjne  

w wybranych organizacjach senioralnych Wrocławia. 

II Dni Gerontologii – Wrocław 2017 odbędą się w dniach 16-18 października 

2017 roku we Wrocławiu i obejmą: interdyscyplinarną konferencję naukową; 

prezentację dobrych praktyk pracy z seniorami; forum: Samorząd – Biznes 

– NGO – I Wrocławskie Forum Senioralne; sesję plakatową oraz imprezy 

towarzyszące.

szanowni państwo 
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Miejsce wydarzenia: Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55 

Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

– Wrocławskie Centrum Seniora, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 

oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu. 

Temu wyjątkowemu wydarzeniu patronują Prezydent Wrocławia oraz 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Patronat naukowy 

nad przedsięwzięciem objęli Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa 

Gerontologicznego oraz Porozumienie Pełnomocników Rektorów Szkół 

Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

W pierwszym dniu, 16 października, odbędzie się forum: Samorząd – Biznes 

– NGO – I Wrocławskie Forum Senioralne, którego celem jest zainicjowanie 

szeroko rozumianej dyskusji nad możliwymi strategiami wspólnego działania 

w starzejącym się społeczeństwie. 

W drugim dniu, 17 października, planowana jest sesja plenarna, w trakcie której 

prelegenci podejmą refleksję nad problematyką gerontologiczną: jakością życia 

osób starszych, polityką senioralną, starością jako doświadczeniem społecznym 

i egzystencjalnym, wizerunkiem osób starszych w mediach. 
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W trzecim dniu, 18 października, uczestnicy i goście II Dni Gerontologii wezmą 

udział w sesji praktyczno-warsztatowej, ukierunkowanej na wymianę dobrych 

praktyk, idei i rozwiązań na rzecz osób starszych, otwartej debacie panelowej 

nt. UTW – renesans czy zmierzch? oraz wizytach studyjnych, które odbędą się 

we wskazanych placówkach świadczących usługi na rzecz osób starszych. 

Panel I Administracja / Samorząd 

Samorząd wobec nowej wizji polityki senioralnej 

Termin: 16.10.2017 r., godz. 10.00-11.30, sala 112 

Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55 

Dojazd: Autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149. 

Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW) 

Prowadzenie: Robert Pawliszko – moderator 

Zastępca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej  

Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora 

Paneliści: 

Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Lublina 

dr Anna Zasada-Chorab – Zastępca Prezydenta Siemianowic Śląskich 

Jan Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Radków   

Wojciech Bauer – Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu 

dr Maria Zawartko – Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów 
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Wstęp do dyskusji: 

Za 30 lat w Polsce, podobnie jak w krajach „starej Europy”, znacząco wzrośnie 

odsetek ludzi starszych (do 35% całej populacji). Mając do dyspozycji prognozy 

demograficzne, Polska nie wypracowała dotąd kompleksowej strategii wsparcia 

i opieki nad osobami starszymi. Starość w dalszym ciągu jest w naszym kraju 

traktowana nie jako naturalny proces i etap życia człowieka, ale jako problem, 

który należy rozwiązać.  Brak zrozumienia procesów starzenia się społeczeństwa 

przekłada się na brak zainteresowania polityków i decydentów w kompleksowe 

przygotowanie właściwych warunków administracyjno-prawno-gospodarczych 

uwzględniających wzrastający odsetek ludzi starszych w społeczności Polski. 

Wyzwania wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa wymagają podjęcia 

wielokierunkowych i skoordynowanych działań, nastawionych na zapewnienie 

godnego starzenia się poprzez poprawę jakości i poziomu życia oraz tworzenie 

warunków do  społecznej aktywności osób starszych. Ze względu 

na  różnorodność obszarów, w których działania te powinny być podjęte, 

niezbędne jest staranne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań środowiska osób 

starszych oraz osób, organizacji i instytucji działających na ich rzecz, 

a następnie wypracowanie  kompleksowego i długoterminowego programu 

działań. Brak systemowych rozwiązań na poziomie państwa sprawia, że rolę 

kreatora zintegrowanego systemu obejmującego kompleksowe działania 

w zakresie wsparcia i opieki nad seniorami coraz częściej przejmują samorządy 

lokalne, co stanowi impuls do podjęcia dyskusji nad nową wizją polityki 

senioralnej. 
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Problematyka do dyskusji: 

- Czy potrzebna nam lokalna strategia senioralna? 

- Gminny program/strategia senioralna jako część strategii ogólnej miasta. 

- Lokalna polityka senioralna jako zadania prowadzone przez poszczególne 

   departamenty, wydziały, komórki organizacyjne administracji samorządowej. 

- Lokalna polityka senioralna oparta o diagnozę problemów społecznych miasta. 

- Lokalna polityka senioralna jako program działań międzysektorowych 

   (obejmująca różnorodne podmioty administracji publicznej). 

- Rola przedstawicielstw w kreowaniu lokalnej polityki senioralnej 

   (pełnomocnik, doradca, Rada Seniorów). 
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Panel II - NGO - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe wobec wyzwań polityki senioralnej 

Termin: 16.10.2017 r., godz. 10.00-11.30, sala 111. 

Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-609 Wrocław 

Dojazd: autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149. 

Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW). 

Prowadzenie: Marek Ferenc - moderator 

Prezes Fundacji Aktywny Senior 

Podstawa do dyskusji: 

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 

Paneliści: 

dr Marta Koszczyc - Prezes  Federacji UTW 

Teres Ziegler - Wiceprezes Rady Federacji UTW 

Agata Bulicz - Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Marcin Spitalniak - Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Promocji 

Sportu FAN 
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Panel II - NGO - Organizacja pozarządowa 
Podstawa do dyskusji: 
Cytat: Polityka senioralna jest to 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. 

1. Jak rozumiemy tę definicję tutaj - we Wrocławiu? 
Cytat: W pracach nad założeniami polityki senioralnej wykorzystano koncepcję 
aktywnego starzenia się, które jest definiowane jako proces umożliwiający 
zarówno jednostkom, jak i grupom społecznym zagospodarowanie ich potencjału 
z perspektywy całego życia,  zachowania zarówno dobrostanu psychicznego
i fizycznego, jak i aktywności zawodowej, społecznej oraz niezależności 
i samodzielności. 

2. Jak postrzegana jest ta koncepcja we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku? 
Cytat: Celem polityki senioralnej w Polsce będzie 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. 

3. Czy lub jak realizowane są cele polityki senioralnej w różnych obszarach 
aktywności obywatelskiej we Wrocławiu?
Cytat: Kontekst koordynacyjny i integrujący dotyczy także środków 
przeznaczanych przez administrację publiczną na politykę senioralną. Warto 
podkreślić, że nie można tej polityki traktować jako zadania nowego, ale jako 
restrukturyzację zadań i skumulowanie środków dotychczas występujących 
w różnych obszarach. Ta zmiana jest naturalnym skutkiem przeobrażeń              
zachodzących w naszym społeczeństwie. 
4. Jak rozumieją to organizacje pozarządowe we Wrocławiu? 
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Panel III - Biznes, kultura, edukacja 

Srebrna gospodarka i aktywność: społeczna, kulturalna i edukacyjna 

seniorów – nowe kierunki rozwoju i zmian 

Termin: 16.10.2017 r., godz. 12.00-14.00, sala 111. DSW,  ul. Strzegomska 55 

Prowadzenie: Kamila Polańska-Wasik, Ilona Zakowicz 

K. Polańska-Wasik - Koordynatorka projektów  we WCS, 

specjalistka ds. doradztwa zawodowego, I. Zakowicz - Koordynatorka 

ds. zarządzania informacją we  WCS, specjalistka ds. silver marketingu 

Paneliści: 

Linda Matus - Redaktor naczelna Gazety Senior, założycielka agencji 

Media Senior 

Honorata Dudek-Frysiak - Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Dyrektor 

oddziału we Wrocławiu 

Mariusz Augustyniak  - Patient Engagement Specialist I 

- Centrum Medyczne Synexus 

Tomasz Marzec - Dyrektor Handlowy One Day Clinic 

dr Bogna Bartosz - Kierownik UTW w UWr, Kierownik: Studia Podyplomowe 

z Psychogerontologii,  Z-ca Dyrektora ds. ogólnych Instytutu Psychologii UWr 

Joanna Gacka - Redaktorka Portalu Senior.pl, Koordynatorka wolontariatu 

III wieku w EWST 

Maciej Michałkowski  - Dyrektor Artystyczny - Scena Kamienica 
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Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 

Cytat: Celem polityki senioralnej w Polsce 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 kluczowe Długofalowej Polityki Senioralnej  w  Polsce  

na  lata  2014-2020  

Pięć obszarów kluczowych: zdrowie  i  samodzielność, aktywność zawodowa, 

aktywność edukacyjna,  społeczna i  kulturalna, srebrna  gospodarka oraz relacje 

międzypokoleniowe. 

Tematy: silver tsunami, silver economy, silver market, silver marketing, 

zarządzanie wiekiem, Lifelong Learning. 

Problematyka do dyskusji: 

- Jakie dobre praktyki senioralne wypracowane przez Państwa instytucję 

   pozwalają być konkurencyjnymi w swojej branży? 

- W jaki sposób połączyć biznes z potrzebami, oczekiwaniami seniorów 

   (konkretne przykłady, praktyki)? 

- Jakie są współczesne wyzwania, kierunki, problemy polityki senioralnej    

   w kontekście reprezentowanej przez Państwa branży? 

- Na co należy zwracać uwagę projektując ofertę artystyczną, 

   edukacyjną, medyczną dla seniorów? 
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Patroni Medialni: 


