
Deklaracja udziału  

w Kampanii Społecznej  

Polska Przyjazna Osobom Starszym 

 

Deklaruję podejmowanie działań oraz zachęcanie do nich, które 

będą zwiększały poczucie bezpieczeństwa i dobrostanu osób starszych  

w Polsce w szczególności poprzez rozwój:  

Partycypacji  

– powszechnej, która zwiększy uczestnictwo seniorów   

w podejmowaniu decyzji m.in. na poziomie lokalnym; 

Aktywizacji 

 - na miarę możliwości, która poprzez rozwój działań takich jak  edukacja, 

kultura, sport, turystyka, będzie rozwijała indywidualne pragnienia  

i kapitał społeczny osób starszych;  

Opieki  

- zgodnej z potrzebami, która poprzez zachowanie wysokiej jakości 

standardów będzie budowała rzeczywistość pozwalającą na zapewnienie 

odpowiedniego poziomu życia korzystając z m.in.  

z osiągnięć systemu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony 

konsumenta, pomocy społecznej;  

Informacji  

- pełnej i dostępnej, która poprzez rozwój rzecznictwa praw osób 

starszych będzie ich wyposażała w umiejętności artykułowania  

i dochodzenia swoich uprawnień wobec podmiotów świadczących usługi.  

 

 

 
 

 

 

 ZAPROSZENIE 

 
 

 

 
Senator RP Ryszard Majer  

    Polska Przyjazna Osobom Starszym 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonowanie triady senioralnej:  

partycypacja - aktywizacja – opieka, 

uzupełnionej o właściwy dostęp do informacji, 

ma szczególne znaczenie dla osób starszych. 

Administracja publiczna, samorząd terytorialny, organizacje 

pozarządowe powinny być zainteresowane wdrażaniem polityki 

przyjaznej dla osób starszych, co w obliczu bardzo szybko zmieniającej się 

sytuacji demograficznej musi następować znacznie szybciej niż dotąd. 

Obecnie  Rząd Rzeczypospolitej wychodzi naprzeciw osobom 

starszym przedkładając, zadeklarowany w programie wyborczym Prawa  

i Sprawiedliwości, program darmowych leków dla seniorów. Wyrażając 

głębokie uznanie dla przygotowanej ustawy, jednocześnie mam nadzieję, 

że to początek zamian w budowie Polski Przyjaznej Osobom Starszym -  

w które niniejsza Kampania się wpisuje. 

dr Ryszard Majer 

 
 

 
 

Senator RP Ryszard Majer  
wraz z  Szymonem Giżyńskim - Pełnomocnikiem Prawa  
i Sprawiedliwości w Okręgu Częstochowa,  oraz Senatorem 
RP Arturem Warzochą 

 

Z A P R A S Z A J Ą  
 

na dyskusję panelową inaugurującą  

Kampanię Społeczną  

 

Polska Przyjazna Osobom Starszym 

 

28 czerwca (wtorek) 2016 roku o godz. 10.00. 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9,    Częstochowa 
 
 

W programie:  

 

 Wystąpienie Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarz Stanu  

      w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

 Dyskusja zaproszonych gości reprezentujących Komendę 

Miejską Policji, Organizacje Pozarządowe, Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, Akademię 

Jana Długosza w Częstochowie. 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa do  23 czerwca br,  telefon:  ccc cccc cccccc vvvvvv 


