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1. Idea przewodnia obchodów roku w krajach UE:

� wzmacnianie spójności społeczeństw w obliczu zmieniającej się 

struktury demograficznej,

2. Podstawa prawna:

Europejski Rok Aktywno ści Osób Starszych 
i Solidarno ści Mi ędzypokoleniowej 2012
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2. Podstawa prawna:

� decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady NR 940/2011/UE 

� w decyzji wskazano wielowymiarowy kontekst aktywności osób starszych, 

rozumianej jako mo Ŝliwo ść:

– zatrudnienia,

– aktywnego udziału w Ŝyciu rodzinnym i społecznym , w tym równieŜ
w formie wolontariatu, 

– uczenia si ę przez całe Ŝycie, działalno ści artystycznej i sportu.



1. Dlaczego aktywno ść kulturalna jest wa Ŝna?

� poniewaŜ jest jedną z najintensywniejszych form włączenia 

społecznego, 

� udział w wydarzeniach artystycznych przyczynia się do podnoszenia 

Aktywno ść kulturalna mieszka ńców pa ństw UE
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satysfakcji z Ŝycia, a takŜe daje poczucie realizacji twórczej,

� pozwala na rozwijanie pasji, niezaleŜnie od wieku.

2. Jak wygl ąda aktywno ść osób w wieku 50+?

� wyniki badań wskazują, iŜ wiele stereotypów na temat aktywności osób 

w wieku 55+ powinno zostać ponownie zweryfikowanych;

� w badaniach międzynarodowych widać jednak wyraźnie, iŜ aktywność 

kulturalna osób w wieku 55+ jest niŜsza niŜ innych grup wiekowych;



Względem średniej statystycznej dla całej populacji 27 pa ństw UE 

powy Ŝej 15 roku Ŝycia, osoby powy Ŝej 55 roku Ŝycia rzadziej 

uczestnicz ą w wydarzeniach kulturalnych ni Ŝ inne grupy wiekowe. 

Aktywno ść kulturalna mieszka ńców pa ństw UE
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Aktywno ść kulturalna mieszka ńców pa ństw UE

Osoby w wieku 50+ 

mają jednocze śnie 

bardzo wysok ą 
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bardzo wysok ą 

motywacj ę do 

podnoszenia swoich 

umiej ętno ści 

artystycznych, takich 

jak gra na instrumencie, 

malowanie obrazów czy 

gra w teatrach i 

zespołach amatorskich;  



1. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego wskazuje na:

� podstawowe znaczenie dialogu i wymiany międzypokoleniowej —

wzajemnego uczenia się i uzupełniania.

� kwestie spójności społecznej, włączenia i silniejszego zaangażowania 

osób starszych w życie społeczne i gospodarcze, a także likwidacji barier 

SRKS - długofalowe działania i polityki na rzecz osób 5 5+
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osób starszych w życie społeczne i gospodarcze, a także likwidacji barier 

utrudniających aktywność osobom starszym.

2. W  strategii położono nacisk na zasady horyzontalne, uwzględniane przy 

realizacji każdego z czterech celów SRKS, za które uznano m.in.: 

� przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na wiek; 

� wyrównywanie szans grup i środowisk wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych społeczna marginalizacją; 

� wzmacnianie spójności społecznej, więzi społecznych i solidarności 

społecznej.



3. Priorytetowe kierunki działań, w tym obszarze edukacji, aktywności 

obywatelskiej i kultury m.in. :

� uzupełniania kompetencji medialnych — wspieranie edukacji medialnej 

dla osób 50+ (szczególnie w systemie innym niż formalny);

SRKS - długofalowe działania i polityki na rzecz osób 5 5+
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dla osób 50+ (szczególnie w systemie innym niż formalny);

� wspierania rozwoju liderów lokalnych (niezależnie od ich wieku) ;

� wspieranie działań dotyczących kultywowania tradycji i przekazywania 

ich nowym pokoleniom;

� wzmacnianie uczestnictwa w kulturze (likwidacji barier dostępności, 

dostosowanie oferty, rozwoju roli instytucji kultury jako lokalnych 

centrów spotkań i dialogu).



1. Wspieranie przedsięwzięć w ramach Programów Ministra KiDN

przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne dotyczące osób w wieku 55+ są 

cyklicznie dofinansowywane w ramach programów Ministra, a zwłaszcza 

programów Dom Kultury+ (poprawa dostępu do kultury) oraz  „Edukacja 

MKiDN – działania systemowe i cykliczne
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programów Dom Kultury+ (poprawa dostępu do kultury) oraz  „Edukacja 

kulturalna” 

� wśród dofinansowanych projektów można wymienić:  

– Ogólnopolskie Juwenalia III wieku (Warszawa)

– Różne pokolenia, te same pasje (Krosno)

– Warsztaty artystyczne od przedszkola do seniora (Lubliniec)

– 50+ Nowy Wiek kultury (Kraków)



2. Narodowe Instytucje  Kultury

� niemal wszystkie instytucje narodowe i współprowadzone - teatry, 

filharmonie, galerie, centra sztuki, muzea i biblioteki posiadają 

aktualnie w swoich programach oferty skierowane do grupy wiekowej 

55+ są to m.in.:

MKiDN – działania systemowe i cykliczne

9

55+ są to m.in.:

– projekt „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki pt. „Patrzeć/zobaczyć”,

– Kurs „Biblioteka dla Seniora” prowadzony przez  Bibliotekę Narodową

– projekt pt. „Razem w Podróży” – zestaw do aktywnego zwiedzania 

Muzeum przez Dziadków z Wnukami - przygotowany przez Muzeum 

Narodowe w Krakowie 

� instytucje kultury współpracują też na poziomie lokalnym 

z Uniwersytetami Trzeciego Wieku



3. Portal IAM www.kulturaviva.pl – informacje dla seniorów. 

� przyjazny dla starszych użytkowników (dostosowany technicznie dla osób 

niedowidzących oraz początkujących Internautów). 

� celem portalu kulturaviva jest:

• zainteresowanie  odbiorców kulturą (najnowsze trendy, informacje o wybranych 

wydarzeniach, warsztatach, itp.)

MKiDN – działania systemowe i cykliczne
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wydarzeniach, warsztatach, itp.)

• aktywizacja i oswojenie Internetem, jako narzędziem pozwalającym aktywnie 

uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym .

� Portal ma 3 moduły: informacyjny, edukacyjny (m.in. audiobuki on-line), publicystyczny.



4. Ogólnopolska akcja „60+kultura. Pierwszy weekend jesieni, weekendem 

seniora z kulturą”

– bezpłatne lub płatne w symbolicznej wysokości bilety na wystawy, spektakle, 

koncerty, zwiedzanie obiektów zabytkowych, dla osób powyżej sześćdziesiątego 

MKiDN – działania systemowe i cykliczne
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– II edycja, 29-30.09.2012 (najbliższy weekend) ponad 200 instytucji kultury 

państwowych i samorządowych ze wszystkich województw w Polsce zgłosiło swój 

udział w przedsięwzięciu (ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2011).

5. Darmowy listopad w narodowych instytucjach kultury dla seniorów 

i uczniów

– Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki 

Królewskie i Muzeum Pałac w Wilanowie zapraszają w listopadzie seniorów i 

młodzież  - wstęp bezpłatny
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