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Zmiany demograficzne, społeczne i zdrowotne zachodzące w naszym społeczeństwie
powodują dynamiczny wzrost liczby ludności w wieku powyżej 60 roku życia.
Starzenia się społeczeństw nie należy traktować jako problem demograficzny
lecz jako wyzwanie współczesności, także dla polityki społecznej – czytamy we wstępie
do

Kieleckiego

Programu

Senioralnego

na

lata

2018-2022

przyjętego

uchwałą

Nr LVI/1262/2018 z 17 maja 2018 r.
Starzenie się społeczności staje się również kluczową kwestią społeczną w Kielcach.
Osoby starsze i działania wobec tej grupy mieszkańców Kielc już w 2004 r. stały się
(obok dzieci i młodzieży) jednym z dwóch priorytetów dla lokalnej polityki społecznej,
przyjętej przez Radę Miasta Kielc w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
I. Przestrzeń zewnętrzna i budynki przyjazne seniorom
Władze miasta od kilkunastu lat dbają, by systematycznej znaczącej poprawie ulegała
przestrzeń publiczna i budynki użyteczności publicznej. Znajduje to wyraz w:
trosce o bezpieczeństwo na przestrzeniach otwartych poprzez dobre oświetlenie,
patrole Policji i Straży Miejskiej, funkcjonowaniu Centrum Monitoringu Wizyjnego
z ponad 200 kamerami;
wydłużaniu czasu zielonego światła na przejściach dla pieszych - dostosowanie
do możliwości osób starszych czy niepełnosprawnych;
zapewnieniu w budynkach użyteczności publicznej dobrego oznaczenia na zewnątrz
i wewnątrz, wystarczającej liczby miejsc do siedzenia i toalet, łatwo dostępnych wind,
ramp, poręczy, schodów i antypoślizgowych podłóg;
sukcesywne

usuwaniu

z

przestrzeni

miejskiej

barier

architektonicznych

i urbanistycznych utrudniających osobom starszym samodzielne poruszanie się;
uspokojeniu ruchu ulicznego w wielu miejscach miasta;
obniżaniu krawężników na ulicach, ułatwiającym przejście na drugą stronę.
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Miasto Kielce w 2016 r. uhonorowane zostały statuetką „Świętokrzyskiego Burzyciela
Barier” przyznawaną za likwidowanie barier architektonicznych oraz aktywne działania
na rzecz osób niepełnosprawnych. Nominacje otrzymały ponadto Świętokrzyska Spółdzielnia
Mieszkaniowa oraz Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Fot. Archiwum Urząd Miasta Kielce
 Niskopodłogowe autobusy na wszystkich trasach w Kielcach to standard.
 Zadaszone kieleckie przystanki autobusowe z ławkami dają możliwość przysiąść
osobom starszym czy niepełnosprawnym w oczekiwaniu na autobus.
 Bezpłatna komunikacja miejska dla osób w wieku powyżej 70 roku życia,
niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niewidomych wraz z opiekunem
 50% zniżka dla emerytów, osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach w 2017 r. zwyciężył w konkursie
„Świętokrzyskiego Burzyciela Barier” w kategoriiskuteczna komunikacja.
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II. Miejsca do odpoczynku i aktywnego spędzania czasu
Kielce są miastem wielu dobrze utrzymanych i bezpiecznych obszarów zielonych –
parków, skwerów, placyków. Coraz liczniej powstające (także w ramach budżetu
obywatelskiego) siłownie na wolnym powietrzu stają się miejscami aktywności ruchowej.
W

ramach

projektu

„Budowa,

rozbudowa,

modernizacja

i

wyposażenie

ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce”, realizowanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, powstały na Czarnowie, Łazach,
Ślichowicach i Białogonie ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji, odpoczynku,
w skład których wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw
dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy sprzyjają integracji
społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i są skierowane do różnych
grup wiekowych. Obiekty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością
o integracyjny charakter przestrzeni, stały się miejscem pierwszej aktywności fizycznej
dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

Fot. Archiwum MOPR w Kielcach
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Kieleccy seniorzy mają możliwość prowadzenia własnego ogródka w ponad 6600
rodzinnych ogródkach działkowych na obszarze Kielc. ROD w 2018 r. otrzymały z budżetu
miasta 1 milion złotych na podniesienie stanu ogrodowej infrastruktury i tym samym
komfortu użytkowania działek przez poszczególnych działkowców.

Fot. Uroczyste podpisanie umów na dotacje celowe dla kieleckich ogrodów działkowych,
archiwum Urząd Miasta Kielce

III.Warunki zamieszkania – mieszkania chronione
Kielce od 2002 r. prowadzą specjalną politykę mieszkaniową dla seniorów,
zapewniając im godne warunki życia. Dynamicznie rozwija się mieszkalnictwo chronione –
do dyspozycji 113 osób starszych i niepełnosprawnych pozostaje 101 mieszkań i lokali
aktywizujących, których celem jest zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania
w środowisku, umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwienie integracji
społecznej – przy wsparciu różnego rodzaju specjalistów dostosowanym do indywidualnych
potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców.
Pobyt w takim lokum jest realizacją w praktyce idei deinstytucjonalizacji rozumianej
jako proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie
lokalnych społeczności.
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Fot. Archiwum MOPR w Kielcach

IV. Usługi opiekuńcze
Aż 15% gmin w Polsce (317 gmin) nie wywiązuje się ze swoich ustawowych
obowiązków wobec osób starszych i niepełnosprawnych nie świadcząc pomocy w formie
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dane MRPiPS za 2017 r.).
Miasto Kielce corocznie wydaje na świadczenie usług opiekuńczych dla swoich
mieszkańców niemal 19 milionów złotych.
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V. Dzienne formy wsparcia – kluby seniora i Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób
z chorobą Alzheimera
14 lat temu w Kielcach istniała jedna placówka dziennego pobytu dla osób starszych –
Dzienny Dom Pobytu. Obecnie w mieście funkcjonuje 12 miejskich klubów seniora,
a planowane jest utworzenie kolejnych, tak by osoby starsze mogły korzystać z tej formy
wsparcia najbliżej miejsca zamieszkania.

Fot. Archiwum MOPR w Kielcach

Otwarcie Domu Senior+ przy ul. Krzemionkowej
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10 lat temu (1 września 2008 r.) powstał w Kielcach - jako unikatowa placówka
w skali kraju - Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z chorobą Alzheimera, w całości
finansowany z budżetu miasta.

Fot. Archiwum MOPR w Kielcach
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VI. Karta Seniora – edycja miasta Kielce
Kielce w 2018 r. – jako jedno z 90 miast w Polsce - wprowadziło Kartę Seniora,
z której mogą korzystać kielczanie, którzy ukończyli 60 r.ż. Daje ona uprawnienia
do korzystania z 50% zniżki na przejazdy komunikacją miejską, 70% zniżki na udział
w imprezach w miejskich instytucjach kultury (np. KCK, Teatr Lalki i aktora Kubuś),
czy wejście na pływalnie miejskie. Koszt uprawnień pokrywa miasto z własnego budżetu.

Fot. Archiwum Urząd Miasta Kielce

VII.

Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach

Seniorzy stanowią najliczniejszą grupę wśród odbiorców nieodpłatnej pomocy
prawnej w 8 istniejących od kilku lat punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. 1841 kieleckich
seniorów w wieku powyżej 65 lat skorzystało ze wsparcia w 2017 r.
Od ponad 20 lat 2 razy w tygodniu w siedzibie MOPR przy ul. Studziennej 2
przyjmuje nieodpłatnie prawnik udzielający porad w sprawach rodzinnych, majątkowych,
uzależnień.
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