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Szanowni Państwo,
postępujące zmiany demograficzne, które w ostatnich latach w polskim społeczeństwie
przebiegają bardzo dynamicznie, wskazują na konieczność szerszego udziału seniorów w życiu
zawodowym i społecznym. Wraz z rosnącą liczbą ludności w wieku 50+ wzrasta też skala potrzeb,
w których zaspokajaniu aktywny udział bierze polityka senioralna. Realizatorem tej polityki jest
Samorząd Województwa Mazowieckiego, a wielkość potrzeb określa liczebność populacji,
gęstość zaludnienia i stopień urbanizacji danego regionu, czy powiatu.
Aktywna starość w polskich warunkach wciąż jeszcze jest czymś nowym, co wymaga
konieczności tworzenia warunków ekonomicznych i prawnych do wydłużenia aktywności osób
w starszym wieku i zapewnienia godnego i spokojnego życia. Ma temu służyć Wojewódzki
Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 przyjęty przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego i realizowany we

współpracy z podmiotami rządowymi,

obywatelskimi

i rynkowymi. To jeden z głównych priorytetów polityki publicznej, urzeczywistnianej na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, opracowując w 2014 r. Strategię Polityki
Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wskazało na potrzebę realizacji
polityki senioralnej jako jednej z nowych polityk regionalnych. Rozwinięcie celów i działań
mieszczących się w kompetencjach samorządu województwa oraz samorządów powiatowych
i gminnych, znalazło swój wyraz w Wojewódzkim Programie Polityki Senioralnej na lata 20192021, który został przyjęty uchwałą nr 1118/62/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu
6 sierpnia 2019 r.

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu ten dokument, z nadzieją, że stanie się on
inspiracją dla podejmowania działań na rzecz osób starszych i pomoże w realizacji spójnej,
wojewódzkiej polityki senioralnej.
Jednocześnie chcemy poinformować, że w III kwartale 2020 r. przeprowadzony zostanie
monitoring realizacji ww. programu w formie ankiety rozesłanej do instytucji realizujących
określone zadania z zakresu polityki senioralnej. Zgromadzone w ten sposób dane zostaną
wykorzystane do oceny skuteczności działań podejmowanych na Mazowszu na rzecz osób
starszych i stanowić będą cenne źródło informacji przy budowaniu kolejnych strategii działań.
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Załącznik:
Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego
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