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WNIOSKI Z PRZYGOTOWANEGO MONITORINGU (POGRUPOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW W NARZĘDZIU)

1. Przegląd lokalnej polityki senioralnej

W ogólnej liczbie mieszkańców Wojkowic aż 18 % stanowią osoby powyżej 65 lat. Gmina nie prowadzi 
prognoz demograficznym w zakresie starzenia się społeczeństwa, niestety liczba mieszkańców maleje 
i nie działa to na korzyść miasta. Taki stosunek osób starszych jest coraz bardziej widoczny gołym okiem 
i stanowi nie lada problem i wyzwanie dla miasta.
Gmina w bieżącym roku rozpoczęła starania, aby powołać radę seniorów. Również dopiero w tym roku 
zaczęto dostrzegać problemy osób starszych i rozpoczęto politykę senioralną wspierającą aktywizację 
osób starszych. Powstałe w styczniu tego roku Stowarzyszenie „Aktywny Wojkowicki Senior” pozyskało od 
Burmistrza ponad 10 tysięcy zł z małych grantów na rozwój i partycypację osób starszych.

2. Usługi zdrowotne i pomoc społeczna

Raz w roku organizowane są bezpłatne lub częściowo płatne badania. Jest to stanowczo za mało, 
na taką ilość mieszkańców. Poza tym nie jest uwzględniony czas oczekiwania i osoby starsze czują się 
niekomfortowo w ścisku i gwarze. Jeśli natomiast chodzi o usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, istnieje ścisła 
współpraca Ośrodka Zdrowia z MOPS-em.
W Wojkowicach powstał w tym roku dom starców. Jest to prywatna, zamknięta placówka całodobowej 
opieki dla osób starszych. Tego typu placówki są za drogie na kieszeń przeciętnego emeryta. Nie spełniają 
oczekiwań seniorów pod wieloma względami. W  mieście nie ma miejsc na spokojny, dzienny pobyt 
seniora w towarzystwie sobie podobnych, na rozwój zainteresowań, profilaktykę zdrowotną. Nie ma też 
miejsc przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, aby te mogły uczestniczyć w  przedsięwzięciach 
kulturalno- rozrywkowych.

3. Transport publiczny

Istnieją obowiązujące w kraju zniżki na transport publiczny, ale ze względu na ograniczone środki, prawo 
lokalne nie przewiduje preferencyjnych warunków korzystania z transportu. Publiczny transport działa 
dobrze i nie natrafiliśmy na trudności w tym względzie. Brakuje kilku wiat przy przystankach lub ławki. 
Rozkłady jazdy nie są dostosowane do oczekiwań osób starszych – zbyt małe litery i źle oświetlone po 
zmroku. Na przystankach jest czysto, a zawartośc koszy jest na bieżąco opróżniana.

4. Przestrzeń publiczna i budynki

Miasto jest czyste, a śmieci segregowane. Zrewitalizowany park miejski usytuowany w centrum spełnia 
oczekiwania mieszkańców. Brakuje w nim toalet, które jednak pojawiają się przy organizowanych przez 
miasto imprezach. Nie jest ich jednak wystarczająco dużo. Jedyna toaleta znajduje się przy targowisku. 
Ławki mają standardowe wymiary.
Ulice i chodniki remontowane w miarę możliwości budżetu miasta. W mieście jest kilka miejsc wymagających 
sygnalizacji świetlnej, w listopadzie powstała jedna przy szkole nr 1. Na terenie miasta nie ma ścieżek 
rowerowych.
Przy budynkach użyteczności publicznej (analizowaliśmy Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Kultury i Ośrodek 
Zdrowia) są parkingi dla osób niepełnosprawnych oprócz MOK. Wszędzie są toalety, nie wszędzie 
z  udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Budynki poza ośrodkiem zdrowia nie są przystosowane do 
osób niepełnosprawnych (schody na piętro).
Budynki są dobrze oznakowane.
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5. Komunikacja i informacja

W urzędach jest wystarczająca łączność telefoniczna, dobrze i sprawnie działająca. Nie ma infolinii, 
ani zapotrzebowania na nią. Strona internetowa – standardowa bez lupy do powiększeń.
Promocja poprzez stronę internetową, facebook, kwartalnik „Głos Wojkowic”, plakaty i  ogłoszenia 
w widocznych miejscach na tablicach i słupach ogłoszeniowych.
Dobre przygotowanie biblioteki do pomocy i nauki obsługiwania Internetu oraz Internet w parku.

6. Partycypacja społeczna, obywatelska i włączenie społeczne

Karta Seniora wprowadzona przez powiat będziński. Nie uczestniczą w nich instytucje z Wojkowic.
Imprezy miejskie bezpłatne, dostępne i skierowane dla wszystkich, organizowane w miejscach przyjaznych 
dla seniora.
W ramach projektu Ministerstwa Kultury mamy bank czasu.
W lokalnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych mamy działanie rozwijania integrowanego 
systemu wsparcia na rzecz osób starszych. Prowadzone są konsultacje społeczne.

7. Wolontariat, zatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji

Stowarzyszenie AWS działa wolontaryjnie na rzecz seniorów, uczestniczy w szkoleniach. Pracownicy 
urzędów nie są szkoleni do prowadzenia wolontariatu seniorów.

Rekomendacje (według stopnia ważności)

1.iUtworzenie siedziby stowarzyszenia – miejsca, w którym mogliby spotykać się wszyscy seniorzy  
np. Wojkowickiego Centrum Aktywności Lokalnej.
 
2.iUtworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora z dostępem do rehabilitacji i poradnictwa 
psychologicznego. 

3.iUruchomienie Uniwersytetu III Wieku – przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście 
(kierunek działania: od diagnozy potrzeb seniorów do opracowania programu zgodnego z oczekiwaniami 
i zainteresowaniami seniorów: m.in. wykorzystaniem ekspertów, wykładowców – wolontariuszy z naszego 
środowiska – zachęcenie do aktywności społecznej mieszkańców miasta).

4.iZmotywowanie mieszkańców  - osób starszych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez 
powołanie do życia, a potem współpracę z Wojkowicką Radą Seniorów.

5.iWyodrębnienie ścieżek rowerowych i ustawienie stojaków na rowery przede wszystkim 
w zrewitalizowanym Parku Miejskim.

6.iTerapia ruchem. Organizacja rehabilitacji na basenie oraz zajęć stacjonarnych na salach gimnastycznych.

7.iStworzenie skutecznego kanału komunikacji pomiędzy środowiskiem senioralnym a samorządem. 
Regularne wydawanie gazetki poświęconej sprawom seniorów (co najmniej dwutygodnik, na wzór 
,,Zdaniem Seniora”).

8.iProwadzenie konsultacji społecznych we wszystkich sprawach dotyczących seniorów.
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9.iOrganizacja badań specjalistycznych i diagnostyki w ramach ,,białych niedziel” po konsultacjach 
ze środowiskiem senioralnym w miejscach bliskich i przyjaznych seniorom (wybór badań i porad 
specjalistycznych uzależniony od zdiagnozowanych potrzeb).

10.iInfrastruktura miasta:
• uruchomienie sygnalizacji świetlnej przy ,,Netto”,
• poprawa nawierzchni chodników,
• rozbudowa siłowni pod chmurką, więcej sprzętu do ćwiczeń z uwzględnieniem ograniczeń ruchowych 
seniorów,
• budowa kaplicy na cmentarzu w Wojkowicach.

11.iTransport:
Dojazd autobusu nr 25 na cmentarz w Wojkowicach.

Podpisy wolontariuszy 
Teresa Jaskuła
Mirosława Gajdzik

Podpis doradcy
Jakub Jackiewicz


