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ZAŁOŻENIA KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ                          

I ZAWODOWEJ SENIORÓW. 

Seniorzy, czyli grupa osób których wiek (w odniesieniu do kobiet to 60 lat, a mężczyzn 65 lat) 
pozwala przejść na emeryturę, to powiększająca się liczebnie część populacji naszego 
społeczeństwa. Wobec nieuniknionych zmian populacyjnych konieczne jest organizowanie, 
kontynuowanie i inicjowanie różnorodnych pomysłów na rzecz utrzymania aktywności osób na 
emeryturze. Szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej ma aktywność seniorów                             
w pierwszym okresie, między odejściem na emeryturę a 75 rokiem życia. Różnego rodzaju 
działania mają sprawić, że seniorzy będą w stanie: 
- przedłużyć aktywność zawodową lub podjąć ją ponownie (duża rola w tym instytucji rynku 
pracy), 
- utrzymać aktywność społeczną lub zwiększyć ją dzięki posiadaniu większego zasobu czasu. 
Propozycje aktywności różnego rodzaju, przydatnych zarówno dla samych zainteresowanych 
(kulturalna, edukacyjna) jak i dla społeczności lokalnych (wolontariat, działania                                      
w organizacjach społecznych) 
- zadbać samodzielnie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne stosując szeroko pojętą 
profilaktykę umożliwiającą utrzymanie samodzielności i kondycji fizycznej        
pozwalającej na wydłużenie przeciętnego okresu trwania życia. 
 
Ważną rolą w tak pojętej aktywizacji seniorów już odgrywa i będzie powiększać swoje 
znaczenie sieć Klubów seniora, Centrów aktywności seniorów, Grup samopomocy seniorów 
itp. prowadzonych przez organizacje społeczne, samorządy i partnerstwa tych instytucji ze 
środków unijnych, samorządowych i prywatnych. Wymiana doświadczeń regionalnych                             
i międzynarodowych w tym obszarze oraz poznanie i promowanie dobrych praktyk ułatwi ten 
rozwój.  
Fundacja Gospodarcza Pro Europa prowadzi obecnie 5 miejsc aktywizacji seniorów                   
i ma w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Dlatego rozumiemy jak ważne jest budowanie 
atmosfery wsparcia środowiskowego, fundraising i wymiana doświadczeń dotyczących 
sposobów działania i pracy z seniorami.  
Regionalne i międzynarodowe kompetencje w tym zakresie stanowić mogą kanwę dla 
kolejnych pomysłów i przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowania unijnego.  
Niebagatelna rolę powinny w tych działaniach odgrywać instytucje rynku pracy, które 
dotychczas były oddalone od osób odchodzących na emeryturę, nie tworząc dla nich,   a także 
dla przedsiębiorców platformy wykorzystania potencjału zawodowego, doświadczeń                                 
i uzupełnienia luk na rynku pracy. 
Na poziomie Unii Europejskiej tak pojęta aktywizacja seniorów wpisuje się                                  
w koncepcję współtworzenia usług świadczonych w interesie ogólnym, konkretnie usług 
społecznych i zdrowotnych przez obywateli i ich organizacje, jako elementu demokracji 
uczestniczącej. Przyjęta w tej sprawie przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 21 
września 2022 r. opinia otwiera drogę do przyszłych rozwiązań prawnych i nowych form 
wsparcia finansowego w tej dziedzinie. 
 
CEL GŁÓWNY KONFERENCJI. 
 
Celem konferencji jest umożliwienie spotkania osób i instytucji zajmujących się aktywizacją 
społeczno-kulturalną i zawodową osób w podeszłym wieku, dla wymiany kompetencji                               
i doświadczeń w prowadzeniu klubów i centrów seniora. Spotkanie umożliwi również 
wypracowanie rekomendacji do zmian prawnych ułatwiających finansowanie i szeroki zakres 
wsparcia różnorodnych inicjatyw na rzecz wydłużenia aktywności psychicznej i fizycznej 
seniorów.  
 
UCZESTNICY KONFERENCJI 
 
Fundacja Gospodarcza Pro Europa od 20 lat aktywizując zawodowo mieszkańców 
województwa współpracuje z instytucjami rynku pracy, przedsiębiorcami, edukatorami,  
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realizuje projekty z zakresu aktywizacji społecznej i kulturalnej seniorów Ponadto  prowadzi 
projekty międzynarodowe nastawione na poznanie doświadczeń europejskich obejmujących 
aktywizację seniorów i opiekę nad osobami starszymi w Portugalii, Niemczech, Francji, na 
Malcie. Dlatego zaprosimy do udziału w Konferencji naszych partnerów zagranicznych, 
przedstawicieli samorządów, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacje 
pozarządowe prowadzące kluby i centra seniorów, naukowców zajmujących się tematyką 
senioralną oraz polityków mających wpływ na prawne uwarunkowania wykorzystania 
potencjału i doświadczenia seniorów.  
Przewidywana liczebność Konferencji to 60-80 osób. 
 
KADRA I WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI 
 
Konferencja  
10.00 Otwarcie Konferencji. 
10.10 - 10.30  Znaczenie aktywności seniorów dla dobrostanu całości populacji.  Dr Elżbieta 
Kościńska  
10.30 – 10.50 Doświadczenia w aktywizacji seniorów w Regionie. Krystyna Żejmo-Wysocka  
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej 
10.50 – 11.10 Rządowe źródła finansowania przyszłych inicjatyw na rzecz seniorów szanse 
czy zagrożenia?  – Mateusz Czarnowski Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
do spraw Polityki Senioralnej.  
11.10 – 11.40 Aktywizacja seniorów jako przykład współtworzenia usług społecznych                            
i zdrowotnych przez obywateli i ich organizacje w polityce Unii Europejskiej. Krzysztof Balon 
Przewodniczący Grupy Stałej Usługi Świadczone w Interesie Ogólnym 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela 
11.40 – 12.00  Niemieckie działania w zakresie aktywizacji seniorów w klubach i centrach 
seniorów mające miejsce  w Berlinie i okolicach. Krzysztof Balon Dyrektor Zarządzający                     
w Eurosozial  e.V.  
12.00 – 12.30  Polityka senioralna realizowana przez struktury państwowe – Ministerstwo ds. 
Seniorów na Malcie. Martha-Marie Gauci, Head of International Office w Stage Malta. 
- przerwa na kawę (12.30-13.00)  
Druga część poświęcona będzie konkretnym problemom i zadaniom: 
13.00 – 13.20 Uwarunkowania prawne i analiza SWOT aktywizacji zawodowej osób na 
emeryturze. Anna Jackowska Dyrektor PUP Włocławek 
13.20 – 13.40  Potrzeby i bariery pracodawców wobec aktywności zawodowej seniorów. 
Roman Chamier-Ciemiński Fundacja Pro Europa 
13.40 – 14.00 Jak zachęcać, promować i rozwijać zainteresowanie seniorów utrzymaniem 
społecznych relacji w lokalnym środowisku. dr Dorota Ackermann-Szulgit neuropsycholog 
14.00 – 14.20 Profilaktyka zdrowotna i wsparcie psychologiczne w różnych inicjatywach 
organizacji pozarządowych na rzecz seniorów. Zbigniew Kamrat psychoterapeuta, coach. 
14.20 – 14.40  Unijne źródła finansowania przyszłych inicjatyw na rzecz seniorów szanse czy 
zagrożenia?  Dagmara Angowska – Kierownik Biura ds. Społecznych w Departamencie 
Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego.  
 
15.00 Zakończenie Konferencji  
Obiad.  
 
TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI  
 
25 listopad 2022 r. sale Hotelu Filmar w Toruniu, od godz. 10.00 do godziny 15.00  


