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ZADANIA PUBLIC RELATIONS MIASTA 
W KOMUNIKOWANIU Z MIESZKAŃCAMI 

– SENIORAMI W ASPEKCIE ICH AKTYWIZACJI 

PUBLIC RELATIONS TASKS OF THE CITY
IN COMMUNICATING WITH THE RESIDENTS, 

SENIOR CITIZENS IN TERMS OF THEIR ACTIVATION 

Streszczenie: Jakość życia seniorów jest ważnym elementem wpływającym na ogólną ocenę 
jakości życia mieszkańców miasta i jego waga wzrasta wraz z procesem starzenia się spo-
łeczeństwa. Potencjalne korzyści, jakie można odnieść z  tytułu działań kierowanych do 
starszych mieszkańców, świadczą o wadze tego problemu. Wytyczają też kierunek rozwoju 
komunikowania się z seniorami oraz charakter podejmowanych inicjatyw w tym zakresie.
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 Celem artykułu jest przedstawienie zasad komunikowania samorządu miasta z mieszkań-
cami – seniorami oraz charakteru działań ukierunkowanych na aktywizację osób starszych. 
Poprzez przedstawienie obszarów działań public relations aktywizujących mieszkańców – 
seniorów artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytania:
1. Jak public relations może budować rozwiązania opracowane w  standardach dla miast 
przyjaznych seniorom i czy działania te determinują ocenę atrybutów miasta?
2. Jakie są zadania public relations w aspekcie komunikowania i aktywizowania mieszkań-
ców – seniorów?
 Rezultatem jest wstępna diagnoza zadań public relations miasta w odniesieniu do miesz-
kańców – seniorów, które mogą odpowiadać na nadchodzące wyzwania. 

Słowa kluczowe: public relations, miasto, polityka senioralna, aktywność seniorów.

Abstract: The quality of life of seniors is an important element in the overall assessment 
of the quality of life of the city residents and its importance increases with the aging of the 
population. The conscious implementation of standards can provide the city with an op-
portunity to enrich its image. Potential benefits that can be derived from actions aimed at 
older residents are evidence of the importance of this issue. They also set out the direction 
for the development of communication with senior residents and the nature of the initiatives 
undertaken in this area.
The purpose of the article is to present the principles of communication of the city’s self-
-government with residents – seniors, and the nature of activities aimed at activating the 
elderly. By presenting areas of public relations activities activating senior citizens - the article 
attempts to answer the following questions:
1. How can public relations build solutions developed in standards for senior-friendly cities, 
and do these activities determine the assessment of the city’s attributes?
2. What are public relations tasks in terms of communicating and activating senior citizens?
The result is a preliminary diagnosis of the city’s public relations tasks in relation to residents 
– seniors who can respond to upcoming challenges

Keywords: Public relations, city, senior polity, seniors’ activity

Wprowadzenie

 Zmiany demograficzne, niosąc z sobą wzrost populacji osób starszych, w zna-
czącym stopniu są analizowane i rozwiązywane na poziomie lokalnych społeczności. 
Jest to jeden z poziomów życia gospodarczego i społecznego, w którym konsekwencje 
tych procesów stają się bardzo widoczne. Jakość życia seniorów jest ważnym elemen-
tem wpływającym na ogólną ocenę jakości życia mieszkańców miasta i problem ten 
będzie zwiększać swój wpływ wraz ze wzrostem populacji starszych mieszkańców.

 Aktywizacja seniorów jest jednym z zadań samorządów terytorialnych. Trzeba 
przy tym uwzględniać, że seniorzy nie tworzą jednorodnej grupy, więc konieczne 
staje się ich różnicowanie ze względu na charakter potrzeb i usług, jakich oczeku-
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ją. O zakresie i rodzaju działań skierowanych do seniorów podejmowanych przez 
samorządy miast decydują potrzeby i oczekiwania, inne dla aktywnych, nierzadko 
jeszcze pracujących seniorów, a  inne dla osób chorych czy wymagających opieki. 
Taki sposób podziału na seniorów aktywnych i wymagających wsparcia znajduje 
odzwierciedlenie w różnych inicjatywach, których celem jest przedstawienie różne-
go oblicza starości i problemów z tym związanych1. 

 Istnieje potrzeba zidentyfikowania określonych standardów w zakresie komu-
nikowania polityki senioralnej i praktyki działań samorządu lokalnego w aktywiza-
cji osób starszych. 

Wczesne ich wdrożenie może stanowić dla miasta szansę wzbogacenia swojego 
wizerunku, atrakcyjnego zarówno dla zwiększającej się grupy seniorów, jak dla osób 
aktywnych zawodowo oraz przedsiębiorców. 

1. Wypracowanie standardów polityki senioralnej

Podstawowe narzędzie analizy polityki senioralnej zostało wypracowane w ra-
mach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w postaci listy wytycznych dla Miast 
Przyjaznych Seniorom, które były skonsultowane w 33 miastach w 22 krajach. Po-
wstało poprzez prowadzenie badań oczekiwań seniorów w różnych aspektach życia 
w  wymiarze lokalnym. Ustalano, w  ramach wywiadów, główne obszary potrzeb. 
Trzy pierwsze z  nich – przestrzeń publiczna, transport i  mieszkalnictwo – sku-
piały się na fizycznym otoczeniu seniora, możliwości przemieszczania się, co jest 
warunkiem różnych aktywności. Następne obszary dotyczyły otoczenia społecz-
nego seniora – partycypacja społeczna (poziom angażowania się seniorów w życie 
miasta), szacunek i integracja społeczna (postrzeganie ich przez innych mieszkań-
ców), aktywność obywatelska i zatrudnienie (możliwości pracy zawodowej czy jako 
wolontariusz). Dwa ostatnie – komunikowanie się i informacja oraz wsparcie śro-
dowiskowe i usługi zdrowotne – dotyczyły czynników społeczno-ekonomicznych 
i  koncentrowały się na możliwościach uzyskania przez seniorów odpowiedniego 
wsparcia2. Szczegółowy opis efektów działań został zawarty w przewodniku Global 
Age-Friendly Cities Guide3.

 WHO w ramach sieci Miast Przyjaznych Starzeniu tworzy strukturę wymiany 
doświadczeń związanych z przystosowywaniem miast i społeczności do potrzeb se-
niorów. We wstępie do polskiego wydania przewodnika I. Lipowicz podkreśla, że 
ogromnie ważna jest aktywność samorządów w zakresie tworzenia lokalnych stra-
tegii działania w starzejącym się społeczeństwie, które powinny obejmować moż-

1  I Wojewódzka Konferencja Senioralna Silver Silesia, Gliwice, 8-9.10.2019.
2  P. Kubicki, Miasta i gminy przyjazne wszystkim seniorom, [w:] Miasta przyjazne starzeniu. Przewodnik, 
Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, 2014, s. 7.
3  Global Age-friendly Cities: A Guide, World Health Organization 2007.
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liwie szeroki wachlarz działań: od zapewnienia opieki medycznej, mieszkalnictwa 
dostosowanego do potrzeb seniorów, przez poszerzenie dostępności pracy dla osób 
starszych, dostępu do kultury, aż po wzmacnianie spójności społecznej dzięki pra-
cy na rzecz integracji pokoleń. Wyzwaniem jest więc m.in. stworzenie sprawnego 
systemu komunikowania się i współpracy podmiotów wspierających z samą osobą 
starszą, aby wykluczone zostały sytuacje, w których osoba potrzebująca pomocy jest 
pozbawiona wpływu na realizację swoich podstawowych potrzeb4. 

 W Unii Europejskiej zapisy dotyczące osób starszych odnaleźć można w dołą-
czonej do traktatu lizbońskiego Karcie Praw Podstawowych5, która w art. 21 wpro-
wadza zasadę niedyskryminowania, w tym ze względu na wiek, i uznaje prawa osób 
w podeszłym wieku. Dalej art. 25 stanowi: „Unia uznaje i szanuje prawa osób w po-
deszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu spo-
łecznym i kulturalnym”. Rok 2012 był ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywno-
ści osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Aktywność rozumiana była 
jako: zatrudnienie, zaangażowanie społeczne i niezależność. 

 Kwestia starzenia się społeczeństwa w skali kraju zajmuje coraz więcej uwagi, 
ponieważ problemy wynikające ze zmian demograficznych wymagają podejmowa-
nia kompleksowych działań, gdyż społeczeństwo polskie należy do grupy najszybciej 
starzejących się społeczeństw w Europie. Na szczeblu państwowym, zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych6 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej co roku opracowuje Informację o sytuacji osób starszych 
w Polsce, która stanowi opis i diagnozę bieżącej sytuacji oraz potrzeb i oczekiwań 
seniorów w zakresie aktywności zawodowej, aktywności społecznej i obywatelskiej, 
aktywności edukacyjnej i kulturalnej, aktywności sportowej i rekreacyjnej. 

Innym strategicznym dokumentem na szczeblu państwowym jest dokument 
przyjęty przez Radę Ministrów w 2018 roku Polityka społeczna wobec osób starszych 
2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Dokument przewiduje realizację 
szeregu działań wobec ogółu osób starszych w ramach takich obszarów, jak7:

1. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.
2. Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktyw-

ności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej.
3. Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób 

starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy.

4  I. Lipowicz, Międzypokoleniowa solidarność, [w:] Miasta przyjazne starzeniu. Przewodnik, Fundacja 
Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, 2014, s. 6.
5  Karta Praw Podstawowych, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej http://oide.sejm.gov.pl/ 
[dostęp: 12.01.2020].
6  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. 2015, poz. 1705).
7  Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, https://www.
gov.pl/web/rodzina/polityka-spoleczna-wobec-osob-starszych-2030-bezpieczenstwo-uczestnictwo-
solidarnosc [dostęp: 12.01.2020].
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4. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji.

5. Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i za-
niedbaniom. 

6. Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej.
7. Działania na rzecz edukacji dla starości oraz edukacja w starości. 
Zaprojektowane zostały również działania skierowane do niesamodzielnych osób 

starszych obejmujące m.in. zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwie-
nie dostępu do usług wzmacniających samodzielność czy zapewnienie optymalnego 
dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

 Na szczeblu regionalnym tworzone są strategie regionalne, jednak jak się zauwa-
ża, charakteryzuje je duże zróżnicowanie co do zakresu przedmiotowego oraz stop-
nia ogólności ujętych rozwiązań. Maria Zrałek wskazuje, że w treści zdecydowanej 
większości strategii nie uwzględniono wielu kluczowych obszarów, takich jak polityka 
mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne osób starszych, rozwój „srebrnej gospodar-
ki” czy „cyberwykluczenie”, które stanowi poważny problem wśród seniorów8. 

2. Mieszkańcy miasta jako interesariusze

W  kontekście polityki senioralnej państwa podejmowanie licznych inicjatyw 
przez samorządy lokalne może znacząco wpływać na racjonalne i efektywne roz-
wiązywanie problemów wynikających z  zachodzących zmian demograficznych. 
A perspektywa miasta pozwala na uwidocznienie związku między różnymi obsza-
rami, które mogą ograniczać czy wręcz uniemożliwić aktywność seniorów, bądź na 
odwrót – stymulować zaangażowanie.

Podstawą działania organów samorządu terytorialnego gminy (miasta) jest in-
teres publiczny, a najważniejszym celem jest zaspokajanie potrzeb, które mogą być 
tam zrealizowane. Status miasta reguluje ustawa9 o samorządzie gminnym z 8 marca 
1990 roku. Miasto posiada własną strukturę organizacją, zbiór zasad i reguł działania, 
którymi się posługuje. Jednocześnie w ramach społeczności lokalnej miasta istnieją 
liczne inne organizacje formalne i nieformalne, które realizują własne zadania. 

 Zgodnie z  przepisami ustawy mieszkańcy mają prawo decydować o  działaniach 
gminy, wykorzystując przysługujące im prawo do: bezpośredniego decydowania poprzez 
wybory samorządowe lub referenda; do informacji; uczestnictwa w konsultacjach spo-
łecznych; kontroli społecznej i obrony interesów indywidualnych oraz grupowych. Istotne 
stają się procedury podejmowania decyzji, nie tylko stopień partycypacji różnych grup 
w tym procesie, ale i otwartość władz samorządowych na uwzględnianie ich interesów. 

8  M. Zrałek, Zadania samorządu terytorialnego wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa, „Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 290, s. 184.
9  Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 1998 nr 162, poz. 1126).
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 Miasto jest postrzegane jako podmiot – po pierwsze, realizujący samodzielnie zada-
nia publiczne – własne i powierzone (wyznaczone przez normy prawne oraz podpisane 
umowy), po drugie, urzeczywistniający określone polityki publiczne, po trzecie, uprawia-
jący określoną politykę informacyjną wobec członków danej wspólnoty samorządowej10. 

 Udział mieszkańców w sprawowaniu władzy jest zdeterminowany poziomem ich ak-
tywności, ale przede wszystkim stopniem dostępu do informacji. Dlatego tak istotna sta-
je się otwartość komunikacyjna, której długofalowym efektem jest zarówno zwiększenie 
efektywności funkcjonowania i poprawa przejrzystości działania władz samorządowych, 
jak i zwiększenie zaangażowania obywateli w rozwiązywaniu problemów wspólnoty.

 Korzystanie z praw obywatelskich wymaga stałego dopływu informacji, przy 
czym wskazuje się na ważną zależność: „Im więcej praw i swobód demokratycznych 
ma obywatel, tym więcej informacji powinien posiadać, aby móc z nich korzysta-
ć”11. Wyraźnie wzrasta znaczenie zasobów informacyjnych jako dóbr społecznych 
oraz ulega rozszerzeniu zakres potencjalnego i realnego dostępu do nich. Dlatego 
public relations samorządów ma fundamentalne znaczenie. 

 Mieszkańcy stanowią najważniejszą, strategiczną grupę interesariuszy w oto-
czeniu samorządu lokalnego, gdyż jego podstawowym zadaniem jest rozwiązywa-
nie ich problemów oraz zaspokajanie ich potrzeb. Jednym z celów komunikowania 
z mieszkańcami jest wzmacnianie świadomości obywateli oraz wspieranie warto-
ściowych inicjatyw społeczności lokalnej, jak również jej rozwój.

 Cele public relations wynikają z ogólnych celów organizacji. Sam Black pisze, że 
filozofia public relations jest prosta i zakłada, że wyznaczone cele osiąga się łatwiej 
przy społecznym wsparciu i zrozumieniu niż przy obojętności czy sprzeciwie12. Każ-
da organizacja, w tym miasto, działa w określonych warunkach i posiada w swoim 
otoczeniu wiele grup mających większy lub mniejszy wpływ na działalność i reali-
zację celów. Przy tym dla każdej organizacji ważne są te grupy otoczenia, które mają 
(lub będą miały) dla niej znaczenie, wywierając pozytywny bądź negatywny wpływ. 
Krystyna Wojcik definiuje otoczenie organizacji jako tę część publiczności (społe-
czeństwa), która ma z organizacją co najmniej jeden wspólny z nazwy i istoty inte-
res, choć niekoniecznie zgodny; przy czym w pojęciu interesu mieszczą się zarówno 
interesy natury materialnej, jak w równym stopniu – fundamentalne wartości, wy-
magania i oczekiwania grup, zbiorowości i składających się na nie jednostek13.

 Podstawą do budowania lojalności i aktywności mieszkańców jest zaufanie. Wpły-
wa ono na zwiększenie identyfikacji z miejscem zamieszkania, jak również zacieśnia 
lokalne więzi międzyludzkie, co przekłada się na realizację zadania budowania wspól-

10  M. Kalisiak-Mędelska, P.A. Nowak, P. Król, Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym. 
Między Matrixem a Realem, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 12.
11  J. Oleński, Ekonomika Informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003, s. 19.
12  S. Black, Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 11.
13  K. Wojcik, Public relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 51.
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noty, w której komunikowanie odgrywa rolę animacyjną. Mieszkańcy są elementem wi-
zerunku miasta, który stanowi zespół subiektywnych odczuć (komponenty afektywne 
wizerunku) i opinii (komponenty kognitywne wizerunku) jednostki oraz związków za-
chodzących pomiędzy tymi elementami, które powstały w wyniku napływu informacji 
z różnych źródeł14. James Grunig pisze: „Image to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele 
publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie lub instytucji; nie jest to obraz rzeczywisty, 
dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyco-
nych przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych różnicach”15. 

 Dzisiaj wymogiem czasu jest praca nad świadomym przystosowywaniem miast 
do potrzeb seniorów, co wiąże się z konieczną zmianą w społecznej świadomości i bu-
dową wizerunku miast przyjaznych dla seniorów. Choć niewątpliwie na poziomie sa-
morządów lokalnych wiele zadań współzawodniczy o odpowiednie finansowanie, to 
zmiany demograficzne związane z systematycznym zwiększaniem się populacji osób 
w wieku poprodukcyjnym wraz ze zmniejszaniem się liczby osób młodych wymaga 
opracowania strategii i systemowych rozwiązań umożliwiających przygotowanie się 
do nowej sytuacji. Jest ona tak odmienna od tej, w której w wizerunku miasta podkre-
ślano przede wszystkim dynamizm i kierowano przekaz do ludzi młodych. 

3. Aktywizacja seniorów

Starzenie się społeczeństwa decyduje o zakresie działań na rzecz seniorów podej-
mowanych przez samorządy miast. Miasta, chcąc zaspokajać potrzeby osób starszych, 
winny określić stopień zróżnicowana tej grupy otoczenia ze względu na potrzeby po-
szczególnych jej części. Różnicuje ją w głównej mierze wiek, bowiem inne są potrzeby 
w zależności od wieku seniora, ale też uwzględnia się różnice zarówno stanu zdrowia, 
jak i poziomu wykształcenia, sytuacji rodzinnej, a także warunków życia seniorów.

 Ważne staje się poznanie oczekiwań seniorów, a jak wskazują badania CBOS16, 
są one optymistyczne. Do 60. roku życia, czyli do często przyjmowanego progu sta-
rości, wśród badanych wyraźnie dominuje przekonanie, że jeszcze wiele dobrego 
może ich w życiu spotkać. To około 70. roku życia, wśród osób w wieku 68–72 lata, 
zaczyna przeważać przeświadczenie, że najlepsze już minęło. Widoczne jest jednak, 
że znaczna część najstarszych ankietowanych (24% mających 78 lat i więcej) zacho-
wuje optymizm, uważając, że w życiu jeszcze ich spotka wiele dobrego. Wskazano 
również, że grupa badanych seniorów nie jest jednorodna. Jedna czwarta z nich za-
licza się do grona aktywnych seniorów. Temu aktywnemu spędzaniu czasu sprzy-

14  M. Kostaszuk-Romanowska, Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wizerunku mia-
sta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.),  Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, 
Warszawa 2011, s. 164.
15  K. Wojcik Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2005, s. 39.
16  Sposoby spędzania czasu przez seniorów, CBOS Komunikat z badań nr 163/2016, Warszawa 2016.
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ja nie tylko młodszy wiek, lecz również lepsze wykształcenie, dobry stan zdrowia, 
zadowolenie z warunków materialnych oraz zamieszkiwanie w mieście. Przeciętny 
badany należący do tej grupy ma 67 lat.

 Zadaniem samorządów miast jest odpowiadanie na to zapotrzebowanie aktywno-
ści, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania. Komunikowanie 
powinno zachęcać mieszkańców do udziału w życiu publicznym. Ponadto żadne istotne 
decyzje strategiczne nie mogą być podejmowane bez konsultacji ze społeczeństwem”17. 

W sferze społecznej komunikowanie odgrywa rolę animacyjną, a siłę społeczności 
ocenia się na podstawie sumy powiązań i zakresu informacji. Samorząd lokalny ze swej 
istoty zakłada partnerskie traktowanie członków wspólnoty, zaangażowanie obywateli 
i budzenie świadomości zbiorowej. Komunikowanie to budowanie więzi, co ma znacze-
nie nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale i w postrzeganiu wspólnoty na zewnątrz. 
To proces porozumiewania się, wymiany myśli, dzielenia się wiedzą, informacjami i ide-
ami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środ-
ków i wywołuje określone skutki. Celem komunikowania jest informowanie, wyjaśnia-
nie, promowanie określonych instytucji, usług wartości, poglądów, idei, prowadzenie 
dialogu i konsultacji ze społeczeństwem. Sprawnie i efektywnie prowadzone komuniko-
wanie publiczne przyczynia się do podnoszenia prestiżu organizacji publicznej18. 

Szeroko rozumiane zadania public relations samorządów terytorialnych wobec 
osób starszych winny koncentrować się na takich zagadnieniach, jak:

− inspirowanie systemu społecznego komunikowania się z seniorami (Rady 
Seniorów, organizacje pozarządowe, konsultacje, współdecydowanie);

− urzeczywistnienie prawa do informacji przez informowanie i  ułatwianie 
dostępu do informacji (udostępnianie informacji, prasa seniorska, przeciwdziałanie 
cyberwykluczeniu);

− reagowanie na obawy wyrażane przez mieszkańców – seniorów (również 
edukacja, np. dotycząca zagrożeń);

−  promowanie aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach, imprezach spor-
towych (promocja zdrowia);

−  dbałość o jasność, precyzyjność i zrozumiałość informacji (dostosowanie 
przekazu);

− wspieranie instytucji i  organizacji działających na rzecz osób starszych 
(tworzenie platformy integracji działań na rzecz seniorów).

Zadaniem jest stworzenie strategii oddziaływania i  utrzymanie wzajemnego 
kontaktu z otoczeniem, budującej aktywność różnych podmiotów lokalnych, które 
rozwiązują problemy starszych mieszkańców czy też sprzyjają ich aktywizacji. Co-
raz większa jest odpowiedzialność za jakość informacji, a standardy jej tworzenia 

17  D. Tworzydło (red.), Akademia samorządowego wizerunku, Grupa Wydawnicza Infor, Warszawa 
2005, s. 72.
18  B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999, s. 143.
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stają się również kryterium oceny sprawności zarządzania jednostkami terytorial-
nymi w dobie starzenia się społeczeństwa. 

 Miasto winno wspierać aktywność osób starszych, umożliwiając starzenie się 
w zdrowiu i przy zachowaniu samodzielności, prowadzeniu produktywnego życia 
w  społeczeństwie i  gospodarce. Oznacza to, że „aktywność traktowana jest holi-
stycznie, gdyż odnosi się do wszystkich zajęć, które kreują udział w społeczeństwie 
w sferze społecznej, politycznej, gospodarczej, kulturalnej, duchowej czy obywatel-
skiej, a także pozwalają na samorealizację”19. 

 Zbudowanie łańcucha różnorodnych działań na rzecz aktywizacji seniorów 
przekłada się na powstanie pozytywnego, atrakcyjnego wizerunku miasta. Komu-
nikowanie o tych działaniach pozwala wyróżnić miasta wśród innych jako aktywnie 
działające na rzecz seniorów. Jeśli uda się wzbudzić chęć do działania, poznawania, 
uczenia się, aktywności nie tylko fizycznej, ale także społecznej, to ryzyko margi-
nalizacji osób starszych maleje, wzrasta natomiast optymizm życiowy i  poczucie 
satysfakcji z życia20. To poczucie satysfakcji może stać się ważnym elementem wize-
runku miast, stwarzając przychylny klimat przede wszystkim wśród mieszkańców, 
ale i przedsiębiorców, których przyciągnąć może możliwość rozwoju „srebrnej go-
spodarki”. Na każdym poziomie sukces polityki senioralnej winien być mierzony 
stopniem partycypacji osób starszych w jej tworzeniu i wdrażaniu. 

Zakończenie 

Sytuacja osób starszych to coraz bardziej istotna kwestia życia społecznego i sa-
morządy miast podejmują szereg działań na rzecz seniorów. Te aktywności stają się 
też ważnym elementem wizerunku miast, często działań docenianych w prezenta-
cjach dobrych praktyk, nagród, konkursów. Aktywność seniorów to przede wszyst-
kim włączenie seniorów w proces decyzyjny, oddanie głosu w ważnych sprawach 
i aprobata dla propozycji płynących z ich strony. Nie chodzi bowiem o to, żeby po-
wielać zapisy polityki senioralnej i rozwiązania nieprzystające do lokalnych warun-
ków czy patrzeć na starzenie się mieszkańców w kategoriach problemów, zwykle 
związanych z ekspansją usług opiekuńczych, a nie możliwości wykorzystania szans, 
np. rozwoju przedsiębiorczości skierowanej na usługi dla seniorów, tzw. srebrnej 
gospodarki, której potencjał będzie niewątpliwie rósł. 

W  sferze społecznej komunikowanie stymuluje podejmowanie działań i  bu-
dowanie więzi. Przykłady projektów w  ramach polityki senioralnej pokazują, że 
najlepsze efekty w zakresie zwiększania jakości, efektywności i dostępności usług 
publicznych dla lokalnych społeczności można uzyskać przy bliskiej współpracy 

19  M. Zrałek, Aktywność osób starszych. Zadania dla samorządu lokalnego, „Polityka Senioralna” 19 lute-
go 2016, https://polityka.zaczyn.org/aktywnosc-osob-starszych/ [dostęp: 18.12.2019].
20  M. Halicka, Starzenie się społeczeństwa i w społeczeństwie, „Pedagogika Społeczna” 2018, 3(69), s. 22.
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trzech sektorów: publicznego, prywatnego i tzw. trzeciego sektora, czyli organizacji 
pozarządowych21. 

 Założenia polityki senioralnej winny być jasne, przejrzyste, wypracowane 
w  dialogu i  dzięki temu akceptowane zarówno przez władze samorządowe, jak 
i przez seniorów. Nie chodzi o tworzenie gotowych rozwiązań, a o oddanie głosu, 
współdecydowanie. 
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