
Działania Województwa Śląskiego 

dla osób starszych w ramach projektu 

„Śląskie dla Seniora”

Gliwice, 19 marca 2019 r. 
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Wyzwania demograficzne Województwa Śląskiego 

Dane Województwo Śląskie Polska

Wskaźnik starości 

w 2017 r. 
(odsetek osób w wieku 65 lat 

i więcej w populacji)

18,00%

17,00%

Najwyższy dla Katowic –
20,90%, a najniższy dla powiatu 

pszczyńskiego – 12,90%

Odsetek osób w wieku 

80 lat i więcej

w 2017 r. 

4,21% 4,27%
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Wyzwania demograficzne Województwa Śląskiego 

Dane Województwo Śląskie Polska

Przeciętne dalsze

trwanie życia dla osoby 

w 65 roku życia 
(wg stanu na koniec 2017 r.)

Kobieta – 19,5 lat

Mężczyzna – 15,5 lat

Kobieta – 20,2 lat

Mężczyzna – 15,9 lat

Współczynnik 

obciążenia 

demograficznego 

osobami starszymi

26,5 25,00
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Efekt demograficznego starzenia się społeczeństwa



59,94% populacji seniorów 65+  

stanowią kobiety (feminizacja 

starości),

79,87% - osoby mieszkające 

w mieście,

5,8% - osoby aktywne zawodowo.

25,31% mieszkańców województwa 

śląskiego pobiera emeryturę lub 

rentę. 

Przeciętna wartość świadczenia 

z pozarolnicznego systemu 

ubezpieczeń społecznych to 
2 532,76 zł (najwyższa spośród 

wszystkich województw). 
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Statystyczny senior w wieku 65 lat lub więcej 
z województwa śląskiego



Projekt „Śląskie dla Seniora” został opracowany przez 

Województwo Śląskie w odpowiedzi na dostrzegane 

postępujące starzenie się społeczeństwa regionu oraz chęć 

kształtowania środowiska przyjaznego dla osób w każdym wieku.
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REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Śląska Karta Seniora

Śląska Rada ds. Seniorów

Kampanie skierowane do osób starszych 
(Koperta życia, Paszport do zdrowia seniora, 
Srebrny Listek, Gospodarny Senior)

Wydarzenia dla seniorów i konkursy w zakresie 
polityki senioralnej 

Portal seniorzy.slaskie.pl i profil na Facebook’u
Śląskie dla Seniora



Śląska Karta Seniora

specjalne usługi, szczególne uprawnienia                 

i dodatkowe ulgi dla osób starszych na 

podstawie okazanego dowodu osobistego
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Umożliwia osobom w wieku 60 lat lub więcej skorzystanie ze

specjalnych usług, ulg lub szczególnych uprawnień

zaoferowanych przez Partnerów projektu.

W miejscu, w którym Partnerzy proponują specjalną ofertę należy

okazać ważny dowód osobisty.

Nie jest istotne miejsce zamieszkania/zameldowania. Dowód

osobisty musi potwierdzać wiek - 60 lat lub więcej.

Nie trzeba starać się o żadną dodatkową kartę lub inny
dokument legitymacyjny.
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Śląska Karta Seniora



Śląska Karta Seniora

• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - koordynator projektu.

• Aktualnie 126 Partnerów, w tym instytucje kultury, rekreacji, 

edukacji, a także firmy prywatne.

• Zróżnicowany pakiet usług o charakterze kulturalnym, 

edukacyjnym, zdrowotnym i sportowym.

• Przykładowa oferta Partnerów:

• tańsze bilety do kina, muzeum, na koncerty,

• możliwość uczestnictwa w ciekawych kursach 

edukacyjnych, spotkaniach kulturalnych, warsztatach 

muzycznych lub zajęciach sportowych,

• możliwość skorzystania z rabatów przy zakupie różnego 

rodzaju dóbr lub usług.
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Wykaz partnerów i szczegóły dotyczące oferty dostępne są 

na stronie internetowej: seniorzy.slaskie.pl

11



Liczba osób korzystających 

ze Śląskiej Karty Seniora 

w latach 2015-2018

11 670

39 084

61 912

89 754

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2015 2016 2017 2018

12



Najpopularniejsze kategorie usług

w projekcie w 2018 r. (wg liczby osób 

korzystających w %)

13

Kultura

85,09

Edukacja

2,43

Rekreacja

12,28

Zdrowie i profilaktyka

0,06
Inne

0,14



Partnerzy świadczący ofertę dla największej 
liczby seniorów w 2018 r.

Muzeum 
Górnictwa 

Węglowego 
w Zabrzu  
- 21 465

Muzeum 
Śląskie 

w Katowicach 
- 10 724

Instytucja 
Filmowa 

SILESIA FILM 
- 8 553
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Partnerzy z kategorii „Kultura”.



organ opiniująco – doradczy i inicjatywny 

działający na rzecz wzmocnienia 

i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, 

przy Marszałku Województwa Śląskiego 
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Śląska Rada ds. Seniorów

• Składa się z dwudziestu członków reprezentujących 

środowisko osób starszych oraz ekspertów w zakresie polityki 

senioralnej na poziomie regionalnym. 

• Zmierza do realizacji następujących celów:
• nadania kierunków regionalnej polityce senioralnej, zaproponowania 

nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz osób starszych,

• integrowania środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób 

starszych,

• wymiany dobrych praktyk oraz dostarczania informacji na temat 

możliwych sposobów i form wspierania osób starszych,

• budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom 

i włączenia zagadnienia starzenia się do strategicznych dokumentów 

regionalnych.

• W latach 2015-2018 działała Rada I kadencji.  

• Aktualnie zakończono nabór zgłoszeń kandydatów do Rady              

II kadencji (2019-2024). Wpłynęły 53 zgłoszenia, które 

podlegają ocenie formalnej. 
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Rezultaty działalności Rady I kadencji

• Członkowie Rady I kadencji spotkali się na 17 posiedzeniach.

• Przykładowe rezultaty działań:

• Pomoc ekspercka w stworzeniu Rekomendacji do polityki senioralnej                 

w trakcie Konwentu Marszałków RP.

• Przygotowanie regionalnej bazy organizacji senioralnych. 

• Włączenie się w realizację badań dotyczących wspierania seniorów                  

w gminach województwa. 

• Opracowanie apelu do gmin województwa śląskiego o powołanie 

gminnych rad seniorów. 

• Wsparcie przygotowania Koperty Życia, Paszportu do zdrowia seniora, 

Akcji Srebrny Listek. 

• Pomoc w organizacji i udział w wydarzeniach związanych z wymianą 

dobrych praktyk w zakresie polityki senioralnej.

• Współpraca w zakresie polityki senioralnej m.in. z Małopolską Radą 

ds. Polityki Senioralnej, Domem Polski Południowej, Młodzieżowym 

Sejmikiem Województwa Śląskiego. 
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Kampanie skierowane do seniorów

(Koperta życia, Paszport do zdrowia 

seniora, Srebrny Listek, Gospodarny Senior)
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Koperta życia

• Cel: ułatwienie ratownikom medycznym 

dostępu do ważnych informacji 

medycznych mogących uratować życie 
chorego oraz usprawnienie pracy 

innych służb interwencyjnych, a także 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

osób starszych.

• Pakiet Koperty Życia zawiera: 
• kartę informacyjną do uzupełnienia przez 

osobę starszą (np. o chorobach, alergiach, 

przyjmowanych lekach) i zamieszczenia 

w lodówce,

• naklejkę umieszczaną na lodówce, w której 

znajduje się karta informacyjna.
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• Pakiety do pobrania m.in. w kopertomatach np. w szpitalach 

wojewódzkich. Wzory dostępne są również na stronie 

seniorzy.slaskie.pl, w zakładce: Koperta Życia.    



Paszport do zdrowia seniora

• Cel: promowanie zdrowego stylu życia 
wśród osób starszych, zachęcania do 

świadomego dbania o własne zdrowie.

• Forma broszury zawierającej:
• porady i wskazówki dotyczące zdrowego stylu 

życia,

• zalecenia na temat właściwej diety

i aktywności fizycznej,

• wskazówki, o czym należy pamiętać dbając 

o własne zdrowie np. jakie badania należy 

regularnie wykonywać?

• W paszporcie można zamieszczać 

własne notatki np. o przyjmowanych 

lekach, planowanych terminach wizyt 

lekarskich lub badań itp. 
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Srebrny Listek
• Cel: zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa starszych kierowców 

oraz zmniejszenie liczby wypadków/kolizji 

z udziałem seniorów. Zachęcenie innych 

kierowców do większej wyrozumiałości 

wobec starszych kierujących i udzielenia 
im ewentualnej pomocy w trudnych 

sytuacjach na drodze.

• Akcja nawiązuje do zielonego listka, 

popularnego wśród młodych kierowców, 

który jest przyklejany do szyby 

samochodu w celu informowania o tym, 

że mamy do czynienia ze szczególnym 

kierowcą. 

• W ramach akcji prowadzone są również 

działania edukacyjne dotyczące 

bezpiecznego uczestniczenia w ruchu  
drogowym. 
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Gospodarny Senior

• Cel: upowszechnienie wiedzy wśród 

osób starszych o racjonalnym 

gospodarowaniu budżetem domowym 

oraz bezpiecznym korzystaniu z ofert 

przygotowanych przez instytucje 

i podmioty rynku finansowego.

• Dotychczas zrealizowane działania to: 
• przygotowanie i dystrybucja broszury 

informacyjno-edukacyjnej,

• organizacja edukacyjnego warsztatu 

pilotażowego dla seniorów.

• Przedsięwzięcie jest realizowane przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego. 

• Bliższe informacje dostępne są na stronie 

internetowej: rops-katowice.pl, 

w zakładce: Polityka senioralna/Budżet 

Seniorów.  23



Wydarzenia dla seniorów 

i konkursy w zakresie 

polityki senioralnej 
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Konkurs „Ambasador/Ambasadorka 
Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego”

• Cel: wyróżnienie dwóch osób starszych 

mogących stanowić godny do 

naśladowania wzór dla innych seniorów, 
wyróżniających się wybitną działalnością 

i postawą. Kształtowanie w świadomości 

społecznej pozytywnego wizerunku osób 

starszych. 

• Dotychczasowi  laureaci: 

2017 r.: Pani Krystyna Jurczewska-Płońska

i Pan Andrzej Sodowski.

2018 r.: Pani Lidia Musiał i Pan Jan Gwizd.  
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Wydarzenia dla osób starszych 

(Senioralia, Wojewódzkie Dni Seniora, Forum 

Seniora, Akcja Długowieczni i wiele innych…)
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• Wydarzenia umożliwiają seniorom 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego 

i upowszechniają wiedzy o ofercie 
Województwa Śląskiego dla najstarszych 

mieszkańców regionu. 

• Szeroki zakres tematyczny spotkań: 
np. aktywność, bezpieczeństwo, 

profilaktyka zdrowotna, współpraca 

międzypokoleniowa.

• Zróżnicowana formuła: 
np. konferencje, spotkania, debaty, 

pikniki, wydarzenia kulturalne, pokazy, 

poradnictwo.



Portal seniorzy.slaskie.pl i profil 

na Facebook’u Śląskie dla Seniora
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Dziękuję 

za uwagę
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