
Działania na rzecz wyzwań
demograficznych 

i aktywnego starzenia się
w  województwie opolskim



• najwyższy w Polsce wskaźnik depopulacji

• najniższy w Polsce wskaźnik urodzeń

• bardzo wysoki wskaźnik migracji

• niekonkurencyjne zarobkowo miejsca pracy w regionie i jego otoczeniu, 

• relatywnie niska przedsiębiorczość Opolan (statystyczny poziom przedsiębiorczości jest niższy 

niż średnio w kraju),

• niedopasowanie strukturalne pomiędzy popytem a podażą na rynku pracy,

• nowe wzorce kulturowe wynikające z globalizacji,

• przeszkody w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego, w tym te związane z dostępnością do 

usług żłobkowo-przedszkolnych

Zjawiska społeczno-gospodarcze charakteryzujące województwo opolskie



Projekt Programu
Specjalnej Strefy 
Demograficznej

w województwie opolskim 
do 2020 r































Trochę liczb… stan na 21 listopada 2017 r. 

Seniorzy 42%
Rodzina z 2 dzieci  32,4%
Rodzina z 3 dzieci 17,1% 
Rodzina z 4 dzieci i więcej 4,3%
Rodzina z dzieckiem

niepełnosprawnym 4%
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Forum Seniorów Samorządu 
Województwa Opolskiego

WYZWANIA

• W gremiach, w których zasiadają przedstawiciele organizacji 
pozarządowych  nie zawsze o sprawach senioralnych decydują seniorzy

• Seniorzy mają swoja reprezentację w wielu gremiach, jednak ich „głos”
nie jest spójny

• Samorząd podejmuje wiele działań, których udział mogą mieć seniorzy, 
jednak oni nie zawsze mają tego świadomość

• Brak informacji zwrotnej o efektach działań skierowanych do 
środowiska senioralnego 

• Brak świadomości o możliwości współdecydowania i  inicjowania 
działań na rzecz środowiska

• Stereotypowe postrzeganie środowiska seniorów

• Trudność w dotarciu z informacjami do seniorów

• Aktywność przejawiają wciąż te same osoby i trudno jest uaktywnić
szerszą grupę

• Niska aktywność zawodowa seniorów

• Zamykanie się społeczeństw w grupach wiekowych, 

brak integracji międzypokoleniowej



Forum Seniorów Samorządu Województwa 
Opolskiego - SPODZIEWANE  EFEKTY

•Większy wpływ seniorów na działania w sprawach senioralnych i większa 
świadomość o istnieniu gremiów decyzyjnych i opiniotwórczych

•Wypracowanie spójnego stanowiska środowisk senioralnych poprzez 
cykliczne spotkania robocze różnych środowisk

•Większa świadomość seniorów o tym, jakie działania na ich rzecz podejmuje 
samorząd oraz podległe instytucje (współpraca z innymi samorządami, 
wymiana dobrych praktyk)

•Stworzenie systemu bieżącej analizy i diagnozy podejmowanych przez 
samorząd działań

•Zmiana postrzegania i niestygmatyzowanie ludzi ze względu na wiek –
postrzeganie środowiska seniorów poprzez ich potencjał wynikający z 
doświadczenia i aktywności

•Wykorzystanie wszystkich możliwych kanałów dotarcia do mieszkańców 
województwa, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów – dopasowanie 
kanałów (poczta pantoflowa, liderzy lokalni, lokalne media, lokalne centra 
kulturotwórcze, związi wyznaniowe)

•Aktywizacja nieaktywnych seniorów

•Zwiększenie aktywności zawodowej seniorów poprzez wsparcie 
przedsiębiorców w procesach zarządzania wiekiem 

•Integracja miedzypokoleniowa



Forum Seniorów Samorządu Województwa 
Opolskiego - PLANY I ZAMIERZENIA

1.Zakończenie cyklu spotkań inicjujących powstanie 
Forum Seniorów Województwa Opolskiego

2.Konsultacja dokumentów regulujących sposób powołania ww. gremium

3.Wystąpienie do samorządów lokalnych oraz aktywnych środowisk senioralnych 
i grup nieformalnych w celu propagowania i informowania o inicjatywie

4.Współpraca w ramach projektu ASOS 2017 “Seniorzy mają głos”

5.Organizacja cyklu spotkań wprowadzających i przygotowujących 
liderów senioralnych do pracy i aktywności w ramach forum

6.Powołanie Forum Seniorów Województwa Opolskiego

7.Ukonstytuowanie Forum

8.Wypracowanie zasad współpracy i strategii działania Forum

9.Współpraca merytoryczna, organizacyjna i finansowa Województwa Opolskiego

10.Stworzenie sieci do współpracy Forum z innymi podmiotami samorządowymi, 
instytucjonalnymi i pozarządowymi oraz „biznesem”

11.Wypracowanie modelu standaryzacji i certyfikacji samorządów 
przyjaznych seniorom

12.Umożliwienie współpracy i kontaktów w innych województwach 
i regionach partnerskich Województwa Opolskiego



Forum Seniorów Samorządu Województwa 
Opolskiego

1.Ogłoszenie o naborze członków Forum – Zarządzenie Marszałka nr 114/2017 z 
dnia 1 września 2017 r.

2.8 i 16 września 2017r. - Seniorzy wydelegowani przez rady seniorów i 
samorządy gminne biorą udział w pracach zespołu do spraw opracowania zasad 
powołania i funkcjonowania reprezentacji środowiska senioralnego przy 
samorządzie województwa. 

3.17 października 2017r. - Członkowie Forum Seniorów Samorządu 
Województwa Opolskiego otrzymują akty powołania na scenie Teatru im. J. 
Kochanowskiego w Opolu, wręczone przez Marszałka Województwa podczas 
obchodów Regionalnego Dnia Seniora.

4.18 października 2017r. - Spotkanie robocze Forum odbywa się na Zamku w 
Mosznej, zorganizowane przez Fundację Flexi Mind przy współpracy Biura 
Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO w ramach projektu „Seniorzy mają
głos”.

5. 14 listopada 2017r. Pierwsze posiedzenie Forum. Członkowie Forum Seniorów 
Samorządu Województwa Opolskiego spotykają się na pierwszym oficjalnym 
posiedzeniu w Sali Orła Białego UMWO. Wybrany został przewodniczący, 
wiceprzewodniczący oraz sekretarz Forum. 



Dziękuję za uwagę

Barbara Kamińska


