
Polityka senioralna  
w programie rewitalizacji  

dla Gminy Cekcyn 
 
 



Co to jest polityka senioralna? 

„Polityka senioralna” to działania administracji publicznej wszystkich 
szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i 
inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się 

Inaczej ujmując - „polityka senioralna” to kreowanie polityki rozwoju 
(gminy, województwa, kraju) w taki sposób, by zapewnić w jak 

największym stopniu dobre warunki życia i aktywny udział w życiu 
społecznym ludności w starszym wieku 



Co to jest rewitalizacja? 

W planowaniu rozwoju gminy posługujemy się definicją rewitalizacji 
zawartą w „ustawie o rewitalizacji” 

Dosłownie „rewitalizacja” oznacza „przywrócenie do życia” 

Przekładając tę definicję na język potoczny, można stwierdzić, że: 
rewitalizacja polega na rozwiązywaniu szczególnie ważnych problemów 

społecznych w tych miejscowościach, gdzie ma miejsce kumulacja 
różnego rodzaju problemów (także innych niż społeczne).  

Wśród wielu problemów społecznych coraz większego znaczenie nabiera 
kwestia przeciwdziałania wykluczenia społecznego ludności starszej, a 
więc także kwestia zapewnienia możliwości atrakcyjnego i aktywnego 

spędzania czasu przez Seniorów 



Dlaczego właśnie teraz interesujemy się rewitalizacją? 

Jesienią 2015 roku przyjęto ustawę o rewitalizacji. Ustawa stworzyła możliwość 
realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych także na obszarach wiejskich - dotąd 

było to niemożliwe, bo rewitalizacją objęte były tylko miasta 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 stworzył możliwość ubiegania się o dofinansowanie rewitalizacji 

Żeby móc skorzystać z tych środków niezbędne jest sporządzenie programu 
rewitalizacji zgodnie z wytycznymi opracowanymi i przyjętymi przez Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Gmina Cekcyn kończy obecnie sporządzanie takiego programu  
(a dzięki bardzo dobrze przygotowanej dokumentacji w „konkursie dotacji” 

została zakwalifikowana do dofinansowania i uzyska zwrot prawie 90% 
kosztów sporządzenia programu) 



Seniorzy w gminie Cekcyn 



Ludność miejscowości Cekcyn 



Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w gminie Cekcyn (GUS) 



Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w gminie Cekcyn (%) (GUS) 



Co jest przyczyną tak szybkiego wzrostu liczby Seniorów? 

Dane GUS 



Seniorzy w gminie Cekcyn 

Obecnie w Gminie Cekcyn  

jest 1290 osób w wieku 60 i więcej lat 

Osoby te stanowią 19% wszystkich mieszkańców 

W roku 2030 w Gminie Cekcyn  

będzie około 1730 osób w wieku 60 i więcej lat 

Osoby te będą stanowiły prawie 25% wszystkich 

mieszkańców 

Gmina Cekcyn liczy obecnie około 6750 mieszkańców 



Prognoza dla obszarów wiejskich powiatu tucholskiego 
(% udziały grup wiekowych) 

Prognoza GUS 



Na czym ma polegać rewitalizacja w gminie Cekcyn? 

Działania na rzecz 
Seniorów 

Działania na rzecz 
aktywizacji 
zawodowej 

Działania na rzecz 
poprawy 

bezpieczeństwa 

Rewitalizacja będzie przeprowadzona w Cekcynie  
i będzie dotyczyć trzech głównych sfer: 

Przebudowa 
zabudowań koło 
Kościoła na „klub 

seniora” (Centrum 
Usług Społecznych) 

Uruchomienie „klubu 
seniora” 

Działania 
integracyjne – 

międzypokoleniowe 

Dodatkowe inne 
inwestycje dla 

seniorów 

Utworzenie 
przedsiębiorstwa 

społecznego 

Szkolenia zawodowe 

Montaż monitoringu 
w centrum Cekcyna 

Szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa dla 

seniorów 

Szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa dla 
dzieci i młodzieży 



Jakie działania na rzecz Seniorów zawarto w programie rewitalizacji? 

Przygotowanie atrakcyjnego lokalu dla „klubu Seniora” 

Uruchomienie „klubu Seniora” 

Budowa dwóch siłowni plenerowych  (przy ulicy Szerokiej i przy ulicy Cisowej) 

Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

Warsztaty integracji międzypokoleniowej („bank czasu”) 

Montaż windy w budynku Urzędu Gminy w Cekcynie 

Zagospodarowanie parku na ulicy Parkowej w Cekcynie 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i kurs samoobrony 



Jakie inne działania na rzecz Seniorów mogą być realizowane w polityce gminy? 

Powołanie Rady Senioralnej jako organu doradczego dla Rady Gminy i Wójta 

Dostosowanie przestrzeni do ograniczeń ruchowych 

Dostęp do lekarzy specjalistów 

Szeroko rozwinięta pomoc społeczna z placówkami dziennego pobytu 

Organizacja transportu „na żądanie” 

Stosowanie większych czcionek na tablicach ogłoszeń / 
komunikaty głosowe 

„Inteligentne domy” 



Badania ankietowe 

Ankieta „ogólna”  
(do wszystkich 
Mieszkańców) 

Ankieta dedykowana 
dla Seniorów 

Ankieta dedykowana 
dla Młodzieży 
(gimnazjum) 

251  
ankiet 

196  
ankiet 

64  
ankiety 

(511 ankiet na 6750 mieszkańców!!!) 



Najważniejsze wnioski z ankiety dla Seniorów 



Kto wziął udział w badaniu? 

Ankieta dla Seniorów 

PŁEĆ 



Kto wziął udział w badaniu? 

Ankieta dla Seniorów 

SYTUACJA RODZINNA 



Kto wziął udział w badaniu? 

Ankieta dla Seniorów 

WIEK 



Kto wziął udział w badaniu? 

Ankieta dla Seniorów 

MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA 



Problemy, które w największym stopniu utrudniają życie ludności starszej 

Ankieta dla Seniorów 

196 ankietowanych 
Można było wskazać 3 problemy 

Liczba wskazań 



Problemy, które zdaniem ankietowanych nie występują w ogóle lub występują na niewielką skalę 

Ankieta dla Seniorów 
(przeciętnie odpowiedzi udzielało 175 ankietowanych) 

% odpowiedzi 



Problemy, które zdaniem ankietowanych występują powszechnie lub na dosyć dużą skalę 

Ankieta dla Seniorów 

% odpowiedzi 



Zainteresowanie udziałem w bezpłatnych zajęciach w miejscu zamieszkania 

Ankieta dla Seniorów 

Liczba wskazań 



Dziękuję za uwagę! 
 


