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Sprawozdanie z realizacji  
„Serockiego Programu Strategicznego  

na rzecz Seniorów do 2020 roku” 
za okres od 30.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 

 
 
 

W dniu 30.01.2017 r. Rada Miejska w Serocku uchwałą nr 313 /XXIX/2017 
przyjęła „Serocki Program Strategiczny na rzecz seniorów do 2020 roku”.  

  
Za realizację programu odpowiedzialne zostały zarówno władze samorządowe jak 
i strona społeczna. Realizacja programu powinna być monitorowana a 
sprawozdanie zbiorcze z realizacji programu w danym roku wraz z wnioskami 
Rada Seniorów powinna przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.  

 
Sprawozdanie z realizacji Programu przygotował zespół roboczy powołany w dn. 
16.04.2019 r. przez Serocką Radę Seniorów w następującym składzie:  

 Janina Osińska  przewodnicząca 
 Elżbieta Dygasiewicz członek 
 Mirosława Sujkowska członek 
 Maria Wal   członek 
 Stefan Woźniak  członek 

 
Członkowie zespołu skupili się na zebraniu i przekazaniu informacji, w jakim 
stopniu program na rzecz seniorów został zrealizowany.  
 
Seniorzy w mieście i gminie Serock stanowią ok. 20,3% tj. 2850 osób na 14031 
wszystkich mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. Jest to środowisko zróżnicowane 
wewnętrznie pod względem wieku. Ponad 1700 osób to seniorzy 60+, ok. 700 
osób to seniorzy 70+ i ok. 400 osób to seniorzy 80+. Prognozy GUS w zakresie 
struktury społecznej w całym kraju ukazują tendencję zmniejszania się udziału 
osób młodych w społeczeństwie przy jednoczesnym wzroście osób starszych, 
dlatego też polityka senioralna stanowi priorytet w działaniu samorządu oraz 
władz Miasta i Gminy Serock. Przykłady: 
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 przyjęcie przez Radę Miejską w Serocku uchwały nr 438/XLVIII/2014 w dn. 
30.01.2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 
oraz nadania jej Statutu, 
 

 przyjęcie przez Radę Miejską w Serocku uchwały nr 313 /XXIX/ 2017 w dn. 
30.01.2017 r. w sprawie przyjęcia „Serockiego Programu Strategicznego na 
rzecz Seniorów do 2020 roku”, 
 

 uruchomienie z dniem 22.10.2016 r. Klubu Aktywności Społecznej w 
Serocku, 

 
 rozpoczęcie realizacji programu „Koperta Życia” w kwietniu 2017 r. Program 

jest realizowany na bieżąco,  
 

 przystąpienie do programu „Gmina Przyjazna Seniorom” i inauguracja 
6.10.2018 r. serockiej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora (wydano ~740 
kart), 

 
 przyjęcie przez Radę Miejską w Serocku uchwały nr 40 /V/ 2019 w dn. 

30.01.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu, 

 
 wspieranie w działaniach Klubu Aktywnego Seniora i Serockiej Akademii 

Seniora. 
 

W Programie Strategicznym kierunki działań na rzecz seniorów wyznaczają trzy 
główne obszary: 

 zdrowie i rekreacja, 
 sfera obywatelska, 
 edukacja i kultura. 

 
Realizatorami Serockiego Programu są: 

 władze samorządowe, 
 Centrum Kultury i Czytelnictwa,  
 Ośrodek Pomocy Społecznej, 
 Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz sami seniorzy 

zrzeszeni w organizacjach społecznych: 
 

o w Klubie Aktywnego Seniora, działającym od 2005 r., 
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o w Serockiej Akademii Seniora, działającej od 2015 r.  z przekształconej 
serockiej filii Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającej w 
latach 2010-2015,  

o oraz innych podmiotach funkcjonujących na terenie gminy Serock jak: Klubu 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Sekcja Aktywne Zegrze, 
Stowarzyszenie „Nasza Borówka”, Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi.   

 
 

ZDROWIE I REKREACJA 

 
W zakresie zdrowia i rekreacji „Serocki Program Strategiczny…” zawiera szereg 
działań i inicjatyw pozwalających osobom starszym skutecznie przeciwstawiać się 
upływowi czasu.  

 
Ważnym realizowanym programem jest tzw. „Koperta Życia”, dokument 
informujący o aktualnej sytuacji zdrowotnej seniora. Seniorzy byli informowani o 
korzyściach wynikających z posiadania aktualnej „Koperty” pozwalającej, w razie 
konieczności, podjęcie przez służby ratunkowe szybkiej i skutecznej pomocy. Do 
końca 2018 roku wydano ponad 350 kopert. Zdaniem Rady Seniorów projekt ten 
powinien być kontynuowany. 

 
Kolejne zadanie, przyjęte w Serockim Programie Strategicznym, to problem badań 
profilaktycznych w zakresie chorób degeneracyjnych. Realizacja tego zadania 
uzależniona jest nie tylko od mocy przerobowych służby zdrowia, ale również 
finansowania przez NFZ. Z powyższych powodów program nie został 
zrealizowany. Natomiast był realizowany program szczepień ochronnych przeciw 
grypie dla osób powyżej 55 r. życia. 

 
Częściowym rozwiązaniem problemów zdrowotnych mogą być realizowane przy 
udziale Centrum Medycznego Goldenmed bezpłatne spotkania z lekarzami 
specjalistami, dotyczące niektórych poważnych chorób, którymi są dotknięci 
seniorzy. 
 
Seroccy seniorzy, zarówno w badaniach ankietowych jak i w rozmowach 
bezpośrednich, postulowali zorganizowanie w placówkach służby zdrowia 
dwuzmianowej rehabilitacji. Postulat został zrealizowany.  
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Władze samorządowe przyjęły do realizacji „Program polityki zdrowotnej w 
zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2017 – 
2019”, przeznaczając dodatkowe środki finansowe na ten cel.  
Odpłatną działalność rehabilitacyjną prowadzi od 2017 r. także przychodnia 
Goldenmed, co spowodowało ogólną poprawę dostępności tych świadczeń. 
W programie przyjętym w „Strategii…” w sprawie organizacji systemu usług 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych Miasta i Gminy Serock aktualnie (do 30.09.2019) 
realizuje się program współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Serockie Centrum Usług Społecznych”, w ramach którego 
działa: wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, są realizowane 
nieodpłatne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, prowadzona jest 
gimnastyka usprawniająca, warsztaty komputerowe oraz porady specjalistów: 
psychologów i prawników.  

 
W gminie stworzone zostały dogodne warunki, które zachęcają seniorów do 
aktywności fizycznej. Prowadzone przez wykwalifikowane kadry zajęcia 
gimnastyczne: w Serocku trzy razy w tygodniu, w trzech stałych grupach; w Zegrzu 
dwa razy w tygodniu. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, co świadczy o 
zrozumieniu potrzeby aktywności fizycznej przez samych seniorów. 
 
W zakresie profilaktyki zdrowia oraz popularyzacji zdrowego stylu życia 
działalność prowadzi także Serocka Akademia Seniora. Odbyły się warsztaty 
pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty psychologiczne, spotkanie z 
amazonkami oraz wykłady o tematyce prozdrowotnej. 

 
Z okazji 600-lecia miasta Serock seroccy seniorzy wzięli udział w biegu Nordic 
Walking.  
 
Seniorzy, brali także udział w spartakiadach senioralnych organizowanych przez 
Legionowski i Nasielski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
 
Otwarcie w październiku 2016 r. Klubu Aktywności Społecznej zostało pozytywnie 
przyjęte przez środowisko senioralne i przyczyniło się do rozszerzenia oferty zajęć 
skierowanej do seniorów. 
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SFERA OBYWATELSKA 

 
Sfera obywatelska to ważny aspekt życia. Seniorzy chcą mieć wpływ na decyzje 
lokalnej społeczności. Nie zawsze jednak przekłada to się na ich aktywność w tym 
kierunku. Szczególnie seniorzy, którzy prowadzą domatorski tryb życia i znajdują 
się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, działania w sferze obywatelskiej 
traktują jako drugorzędne.  

 
Cele dotyczące tej sfery życia były realizowane. Władze samorządowe 
organizowały uroczystości adresowane do wszystkich mieszkańców, w których  
licznie uczestniczyli seniorzy. Uroczystościami adresowanymi tylko do seniorów 
były Dni Seniora oraz spotkania wigilijne. 

 
Seroccy seniorzy wzięli udział w spotkaniach organizowanych przez SAS z: 

 Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, 
 Przewodniczącym Rady Miejskiej w Serocku, 
 Starostą Powiatu Legionowskiego. 

 
Serocka Akademia Seniora była inicjatorem i współorganizatorem festynu 
adresowanego do wszystkich seniorów z okazji nadania praw miejskich Serockowi 
oraz dwudniowej uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  
 
W wyniku współpracy ze stowarzyszeniem Wspólnota Lokalna Powiatu 
Legionowskiego odbyło się spotkanie integracyjne seniorów z Klubu Aktywnego 
Seniora i Serockiej Akademii Seniora z seniorami z Dzierżoniowa oraz członkiniami 
Kół Gospodyń Wiejskich.  

 
Została nawiązana międzypokoleniowa współpraca ze szkołami podstawowymi w 
Serocku i Jadwisinie, z przedszkolem samorządowym oraz Powiatowym Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. 

 
Seniorzy systematycznie biorą udział w uroczystościach państwowych oraz w akcji 
narodowego czytania lektur. Współpraca z policją zaowocowała cyklem prelekcji 
na temat bezpieczeństwa osób starszych adresowanych do wszystkich seniorów. 
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Proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji, który odbywa się 
za pomocą Informatora Gminnego, stron internetowych: Miasta i Gminy Serock, 
Rady Seniorów i Serockiej Akademii Seniora wpływa na zwiększanie się 
aktywności osób starszych. Na wzmocnienie wizerunku seniora duży wpływ mają 
lokalni liderzy i animatorzy działań w sferze obywatelskiej.  

 
 

SFERA EDUKACYJNA I KULTURALNA 

 
Starsi mieszkańcy gminy wyrażają chęć samodoskonalenia, poszerzania wiedzy i 
uczestnictwa w kulturze. Seniorzy uczestniczą w warsztatach i wykładach 
tematycznych. Chętnie biorą udział w piknikach, biesiadach i spotkaniach 
integracyjnych.  
 
Dużym powodzeniem cieszą się wydarzenia kulturalne organizowane przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz wycieczki i wyjazdy do teatrów i muzeów. 

 
W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele spotkań, o różnym charakterze 
organizowanych przez samych seniorów i dla seniorów. 
 
Centrum Kultury i Czytelnictwa prowadzi zajęcia sprzyjające aktywizacji osób 
starszych:  

 zajęcia plastyczne dla dorosłych,  
 zajęcia teatralne dla seniorów i dorosłych,  
 klub fotograficzny,  
 zajęcia tańca towarzyskiego dla dorosłych, 
 ponadto organizowano spotkania z autorami książek, aktorami, 

podróżnikami, w których uczestniczyli seniorzy. 
 

Promowanie talentów było realizowane też w ramach Nadnarwiańskich Spotkań 
ze Sztuką oraz poprzez różne wystawy.   
 
Znaczącym organizatorem wykładów a także zajęć rozwijających różnorodne 
zainteresowania seniorów była Serocka Akademia Seniora oraz inne organizacje 
społeczne. 
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Odnosząc się do kwestii kącika prasowego i internetowego dla seniorów, w 
bibliotece jest wydzielona salka, która pełni funkcję kącika prasowego.  
 
Prasa dla seniorów znajduje się też w Klubie Aktywności Społecznej i Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. 

 
Podejmowane były i są działania mające na celu przeciwdziałać wykluczeniu 
cyfrowemu osób starszych poprzez kursy i konsultacje. Jednak działania te nie 
przyniosły spodziewanych efektów, głównie z powodu trudności w znalezieniu 
odpowiedniego instruktora. 

 
Propagowanie pasji naszych mieszkańców odbywa się poprzez zamieszczanie 
wywiadów z nimi w Informatorze Gminnym i na stronie internetowej Rady 
Seniorów oraz poprzez spotkania i wystawy ich twórczości.  
 
Odnosząc się do kwestii reaktywowania Dyskusyjnego Klubu Filmowego w 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, czyni się próby jego wznowienia. 

 
Członkowie Rady Seniorów systematycznie uczestniczą w szkoleniach 
organizowanych przez fundację Zaczyn, a członkowie zarządu Serockiej Akademii 
Seniora uczestniczyli w szkoleniach dotyczących pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania z siedzibą w 
Legionowie. 

 
Na realizację zadań wynikających ze strategii, gmina przeznacza w każdym roku 
budżetowym środki finansowe. Beneficjantami tych środków są stowarzyszenia i 
organizacje senioralne z terenu Miasta i Gminy Serock. 
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WNIOSKI 

Rada Seniorów dokonując oceny „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz 
Seniorów do 2020 roku” za lata 2017 i 2018, uznaje, że pogram był realizowany i 
w dużym stopniu osiągnięto zamierzone cele.  
 
Za realizację Programu, jak wynika ze Strategii odpowiedzialna była i jest zarówno 
strona społeczna jak i władze samorządowe. Jak zaznaczyliśmy na wstępie dużą 
rolę w realizacji programu odegrały władze samorządowe.  
Szczególną rolę w realizacji Strategii odegrały także: Centrum Kultury i 
Czytelnictwa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Aktywnego Seniora, Sekcja 
Aktywne Zegrze, Serocka Akademia Seniora.  
 
Nie wszystkie jednak podmioty wymienione w Strategii realizowały w pełni 
zadania w niej zawarte.  
 
 Rada Seniorów zauważa, że: 

o rehabilitacja lecznicza pomimo znaczącego zwiększenia dostępności nadal 
nie w pełni zaspakaja potrzeby, 

o Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku nie ma własnej oferty skierowanej do 
tej grupy wiekowej, 

o potrzebna jest modyfikacja sposobów dotarcia z informacjami do seniorów, 
o pilną potrzebą, zwłaszcza po ukończeniu przez OPS programu unijnego 

(współfinansowanego przez UE), jest podjęcie działań zmierzających do 
zorganizowania podstaw wolontariatu. 

 
W związku z powyższym Rada Seniorów wnosi o uwzględnienie w dalszych 
działaniach na rzecz seniorów następujących wniosków: 

1. Powołanie zespołu do spraw realizacji programu, który zgodnie ze Strategią 
nadzorowałby realizację zapisów programu przez poszczególne podmioty. 

2. Powołanie pełnomocnika ds. polityki senioralnej. 
3. Zorganizowanie debaty pozwalającej pogłębić ocenę realizacji Strategii oraz 

przygotowanie materiałów do opracowania Strategii na kolejne lata.  
 
Sekretarz Rady Seniorów     Przewodniczący Rady Seniorów 
 
 
Stefan Woźniak      Piotr Kowalczyk 
 
Do wiadomości: 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
2. a/a 


