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Wstęp
Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu zorganizowało 30 października
2014 r. w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego na Ostrówku w Opolu konferencję Społeczne skutki zagranicznych migracji
mieszkańców województwa opolskiego - wybrane problemy dzieci i osób starszych.
Spotkanie skierowane było do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej województwa opolskiego - w tym domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy
społecznej - organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych zajmujących się
opieką nad dziećmi i osobami starszymi, a także do środowiska naukowego i ekspertów
problematyki społecznej w regionie.
Tematyka konferencji w komplementarny sposób łączyła zagadnienia z obszarów:
demografii, polityki i pomocy społecznej, problemów społecznych, lecznictwa i opieki,
rozwoju regionalnego oraz prawodawstwa.
Wystąpienia prelegentów
Uczestników oraz prelegentów spotkania przywitał Wicemarszałek Województwa
Opolskiego, Roman Kolek, oraz Dyrektor ROPS w Opolu, Adam Różycki.
Pierwsze wystąpienie przypadło w udziale przedstawicielce Politechniki Opolskiej.
Dr Brygida Solga przedstawiła sytuację demograficzną regionu (Współczesne migracje
zagraniczne i ich wpływ na rozwój regionów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa opolskiego), a także najważniejsze informacje o tendencjach migracyjnych, co
stanowiło konieczne tło do dalszych prezentacji.
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Z szacunków demografów wynika, że w roku 2050 ludność województwa opolskiego
zmniejszy się do 740 tysięcy mieszkańców, a wskaźnik tzw. prostej zastępowalności pokoleń
wyniesie 1,35 (powinien 2,1, by następowała prosta zastępowalność pokoleń). Największe
spadki nastąpią w grupie dzieci (o 16 proc.) i grupie w wieku produkcyjnym (o 15 proc.),
jednocześnie z 18 do 30 proc. wzrośnie udział osób starszych. Wprawdzie w 2035 roku
w skali kraju saldo migracji i powrotów zrównoważy się, jednak w województwie opolskim
wskaźnik ten nadal będzie ujemny. Migracje zagraniczne wpływają na rozwój lokalny
i regionalny. Ich efektem może być udany transfer oszczędności do kraju, rozpoczęcie
działalności gospodarczej, wzrost popytu i kompetencji językowych, zawodowych czy
organizacyjnych, poprawa sytuacji bytowej rodziny emigranta. Jednak prócz walorów
ekonomicznych jest inna strona tych wyjazdów, związana z rozluźnieniem więzi rodzinnych
i społecznych. Dotyka ona najmocniej dwie grupy – dzieci i osoby starsze.
Liczba emigrantów przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy na 1000 mieszkańców
(wg NSP 2011)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3

Migracje zagraniczne jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego w opinii przedstawicieli
samorządu gminnego woj. opolskiego (badanie B. Solga)

Ocena migracji zagranicznych w kategoriach szans i zagrożeń dla rozwoju terytorialnego
przez przedstawicieli samorządu gminnego woj. opolskiego – proc. odpowiedzi
(badanie B.Solga)

Najwięcej (44%) przedstawicieli samorządu gminnego w woj. opolskim traktuje
migracje zagraniczne jako jednocześnie szansę i zagrożenie dla rozwoju terytorialnego.
Mniej, bo 31%, widzi w migracjach tylko zagrożenie, a 25% nie ma zdania w tej kwestii
(odpowiedź trudno powiedzieć).
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Ocena migracji zagranicznych w kategoriach szans i zagrożeń dla rozwoju terytorialnego
przez przedstawicieli samorządu gminnego - mapa woj. opolskiego (badanie B.Solga)

Pani B. Solga wskazała także, że jeśli nawet na poziomie krajowym wpływ migracji na
struktury społeczno - gospodarcze jest teraz mało znaczący, to jednak może mieć to
znaczenie na poziomie regionalnym. W związku z tym ustalane przez decydentów cele
polityki migracyjnej winny uwzględniać procesy migracyjne zachodzące lokalnie i w regionie.
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Uczestnicy konferencji

Wojciech Goleński i Krystian Mesjasz z Obserwatorium Integracji Społecznej
ROPS w Opolu w wystąpieniu Eurosieroctwo dzieci w woj. opolskim - monitoring
zjawiska przedstawili wyniki badania OIS.
W województwie opolskim zidentyfikowano 10 444 eurosierot. W porównaniu do
edycji badania z 2008 r. liczba ta wzrosła o 8%. Spośród tej grupy w 95% przypadkach tylko
jeden rodzic wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych i częściej są to mężczyźni (75%).
W pozostałych 5% to oboje rodziców wyjeżdżają w celach zarobkowych za granicę. W takich
sytuacjach dzieci najczęściej pozostają pod opieką babci i dziadka lub starszego
rodzeństwa, rzadziej opiekę sprawują dalsi członkowie rodziny.
Eurosieroctwo w woj. opolskim – zakres zjawiska w 2008 i 2013 r.

Średnia liczba dzieci emigrantów zarobkowych na 1000 osób w wieku
przedprodukcyjnym wynosi w województwie opolskim 62,4 i waha się od 23,1 w powiecie
brzeskim do 115,1 w powiecie oleskim. W porównaniu do 2008 r. wskaźnik ten wzrósł o 9,6
punktów.
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Wskaźnik liczby dzieci emigrantów na 1000 w wieku przedprodukcyjnym w woj. opolskim
w 2008 r. i 2013 r.

Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej wynika, że w rejonach
opiekuńczych liczba rodzin, w których występuje zjawisko eurosieroctwa zmalała o 43%
w porównaniu do badania z 2008 r.. Wiąże się to ze wzrostem liczby rodzin, które zdobyły
prawo do świadczeń rodzinnych w krajach migracji, jak również poprawy ich sytuacji
materialnej – w odniesieniu do kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Przyczyną jest
również fakt, że obecnie częściej migrują osoby samotne i młode nie posiadające jeszcze
dzieci. Z grupy 4 286 rodzin, tylko 128 rodzin zgłosiło się do OPS o pomoc. Najczęściej
udzielaną formą wsparcia była praca socjalna, poradnictwo, pomoc psychologiczna. Ze
świadczeń pieniężnych, głównie z zasiłków celowych skorzystało tylko 22% z tej grupy.
Okazuje się również, że migracje zarobkowe nie są częstą przyczyną ustanawiania rodzin
zastępczych, ani adopcji. W 2012 roku – wśród powodów skierowania dziecka do systemu
pieczy zastępczej, tylko 6% stanowiła migracja zagraniczna rodziców.
Rodziny emigrantów korzystające z pomocy społecznej w woj. opolskim
w 2008 i 2013 r.

W potocznej opinii zjawisko eurosieroctwa wiąże się z licznymi problemami
wychowawczymi, których przyczyną jest brak właściwych wzorców wynikających
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z nieobecności rodzica bądź rodziców. Według opinii pedagogów tylko w przypadku 60%
szkół biorących udział w badaniu pojawiły się problemy wychowawcze wśród tej grupy dzieci.
Należały do nich: chęć zwrócenia na siebie uwagi, obniżenie wyników w nauce,
roztargnienie, czy opuszczanie zajęć. Zachowania przestępcze i sięganie po używki
otrzymały najmniejszy odsetek odpowiedzi. Wprawdzie eurosiercotwo w woj. opolskim
dotyczy jedynie 6% dzieci i młodzieży do 17 roku życia, niemniej, każda taka sytuacja może
być dla dziecka traumą i być źródłem niekorzystnych zjawisk. Brak rodzica skutkować może
bowiem brakiem właściwych wzorców do naśladowania, osłabieniem więzi rodzinnych
i pojawieniem się trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Prelegenci konferencji

Prof. Agata Zagórowska i dr Marta Rostropowicz-Miśko z Uniwersytetu
Opolskiego zaprezentowały wyniki badania zleconego przez OIS Wybrane problemy
starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych
migracji zarobkowych ich dzieci.
Seniorzy objęci badaniem to osoby powyżej 65 roku życia, owdowiałe,
w przeważającej części korzystające z pomocy OPS, niesamodzielne lub częściowo
niesamodzielne, korzystające z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. W wyniku badania
liczbę tych osób określono liczbą 891, w tym 392 osoby korzystają z pomocy w miejscu
zamieszkania, 139 przebywa w DPS-ach, 229 osób jest objętych pomocą organizacji
pozarządowych. Zjawisko pozostawiania osób starszych na skutek zagranicznych migracji
występuje głównie w środkowo-wschodniej i południowej części województwa i w znacznej
mierze pokrywa się z rozmieszczeniem ludności autochtonicznej. Migracje zarobkowe na
tych terenach mają już swoją długą tradycję, jednak skala zjawiska na tych obszarach
zwiększyła się po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Nie we wszystkich gminach występuje
omawiane zjawisko. Największą liczbę osób starszych, których dzieci wyjechały w celach
zarobkowych odnotowano w gminie Zębowice (2 osoby na 100 mieszkańców w wieku pow.
65 r. życia).
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Liczba seniorów – rodziców emigrantów, objętych wsparciem OPS na 100 mieszkańców
w wieku 65 lat i więcej w 2013 r.

Rodzice emigrantów zarobkowych z woj. opolskiego to osoby najczęściej
niesamodzielne, których ogólna sytuacja życiowa po wyjeździe dzieci pogorszyła się. Wyjazd
zarobkowy dzieci nie przełożył się na poprawę sytuacji materialnej ich rodziców. Z informacji
uzyskanych od kierowników i dyrektorów OPS wynika, że aż 2/3 dzieci przebywających za
granicą nie współpracuje z tymi instytucjami w sprawach dotyczących ich rodziców.
Zaobserwowano również liczne przypadki uchylania się od obowiązków alimentacyjnych na
ich rzecz. Osoby starsze czują się samotne i opuszczone. Brak im kontaktów z szerszym
otoczeniem, jak również z własnymi dziećmi. Jeżeli kontakty mają miejsce, są one
sporadyczne i odbywają się najczęściej w okresie urlopowym dzieci. Są to sfery życia, które
trudno w inny sposób zaspokoić i zrekompensować. Można jedynie samopoczucie seniorów
poprawiać zachęcając te osoby do korzystania z różnych aktywnych form wsparcia,
zapobiegających wykluczeniu i zmniejszających poczucie osamotnienia.
Potrzeby osób starszych zaspokajane są w podstawowym zakresie. Najlepiej
oceniono pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa, usług opiekuńczych i całodobowej
opieki w DPS, co świadczy o dostępności tego rodzaju usług i świadczeń. Najgorzej
oceniono: zakres aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
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Stopień zaspokojenia potrzeb świadczonych przez różne instytucje

Najważniejszymi wypracowanymi rekomendacjami dla systemu są:
 wzmacnianie opiekuńczej funkcji rodziny i integracji międzypokoleniowej;
 upowszechnianie wiedzy na temat starości i starzenia się społeczeństw (we
współpracy ze szkołami wszystkich szczebli, mediami, III sektorem,
wolontariatem);
 wprowadzenie w życie ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, a także
zmian w ustawie o pomocy społecznej.
 zwiększenie skuteczności egzekwowania obowiązku alimentacyjnego na rzecz
rodziców przez dzieci, zwłaszcza te przebywające za granicą, w tym regulacja
stosunku prawnego DPS-osoba umieszczona- dłużnik alimentacyjny
Z kolei dla samorządu terytorialnego najważniejsze jest tworzenie lokalnej polityki
senioralnej poprzez:
 rozwój usług społecznych, zdrowotnych i opiekuńczych na rzecz seniorów.
Tworzenie centrów opieki i wsparcia wielofunkcyjnego (środowiskowego
i mobilnego);
 zwiększenie zakresu współpracy z III sektorem, w tym w formie zlecania zadań
(np. prowadzenia instytucji opieki i wsparcia dla seniorów), zwiększenie
współpracy między instytucjami oraz wzmocnienie koordynacji działań;
 wypracowanie
lokalnego
modelu
oparcia
społecznego
seniorów,
z wykorzystaniem zasobów i możliwości społeczności lokalnej;
 działania zmierzające do
ograniczaniu
zakresu zagranicznych migracji
zarobkowych mieszkańców oraz łagodzenia
ich niekorzystnych skutków
społecznych.
Dyrektor oddziału CTC Polska - Izabela Damboń – Kandziora, zaprezentowała
wystąpienie zatytułowane: Regionalny Opolski Klaster Senioralny - platforma
zorganizowanego i kompleksowego systemu zarządzania i wymiany informacji.
Opolski Klaster Senioralny jest inicjatywą, która w kompleksowy i komplementarny
sposób ma służyć wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu oferty
usług zdrowotnych, opiekuńczych i osobistych dla osób w podeszłym wieku w województwie
opolskim i spoza województwa.
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Klaster ma spowodować wdrożenie innowacji (zmian) w metodach świadczenia
i dostarczania usług dla mieszkańców oraz sposobów finansowania tych usług.
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Najbliższe działania Klastra mają opierać się na:
I.
spotkaniach:
 z przedstawicielami domów pomocy społecznej i dostawcami usług
opiekuńczych;
 z potencjalnymi inwestorami w obszarze inwestycji społecznych;
 z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
II.
nadaniu osobowości prawnej inicjatywie klastrowej;
III.
stworzeniu systemu informatycznego;
IV.
przygotowaniu założeń systemu jakości usług opiekuńczych;
V.
powołaniu Akademii Kadr Opiekuńczych.

Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, przybliżyła uczestnikom konferencji Założenia projektu ustawy o pomocy
osobom niesamodzielnym. Perspektywa przedstawicielki służby zdrowia okazała się
niezwykle interesująca w kontekście przewidywanych zmian legislacyjnych, które mogą mieć
ogromny wpływ na kształt i zakres wsparcia dla osób starszych, także rodziców i dziadków
migrantów zarobkowych w województwie opolskim. Koncepcja nowego systemu prawnoorganizacyjnego wprowadza istotne zmiany w dotychczas prowadzonej w Polsce opiece
długoterminowej.
1. Zgodnie z projektem - uprawnione do wsparcia będą osoby:
 niesamodzielne (nie tylko dorosłe) oraz ich bliscy (rodzina);
 z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności i ustalonym stopniem
niesamodzielności (I,II,III);
 o niesamodzielności trwającej co najmniej 6 miesięcy;
 rokującym pozostawanie niesamodzielnym przez 12 miesięcy;
 niepobierające świadczenie pielęgnacyjne.
2. Udzielane świadczenia mają być wysokie, lecz bezgotówkowe. Pomoc ma opierać się
na refundacji kwalifikowanych kosztów opieki (jeśli wydasz, to zrefundujemy), a „czek
opiekuńczy” ma być wydawany tylko na opiekę.
3. Dostęp osób do informacji ma być swobodny (nie wiesz, pytaj w OPS).
4. Poziom dofinasowania z budżetu państwa ma być podniesiony.
5. Zakłada się duży wybór form opieki i rodzajów usług oraz możliwość łączenia pracy
zawodowej z opieką.
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Wskazuje się, że w wyniku projektowanych działań:
Powstanie min. 200 tys. miejsc legalnej pracy (według ekspertyzy zespołu prof.
Błędowskiego);
 Ograniczona zostanie „szara strefa” zatrudnienia tzw. nierejestrowego (ok. 250 tys.
legalnie zatrudnionych);
 Zmaleje odpływ wykwalifikowanych opiekunów z zawodu lub do innych krajów UE;
 Wzrośnie poziom zatrudnienia w grupie 60+;
 Opieka pozostanie zadaniem własnym, ale zdecydowanie wzrośnie poziom
finansowania usług opiekuńczych z budżetu państwa;
 Niesamodzielni mieszkańcy gmin objęci zostaną opieką o gwarantowanym poziomie;
 Znacząco zmaleją wydatki gmin na opiekę środowiskową, półstacjonarną
i stacjonarną;
 Zmaleje presja na wydatki inwestycyjne – każdy podmiot będzie mógł wybudować
i prowadzić ośrodek wsparcia;
 Wzrosną wpływy podatkowe.
Ustawa ma wpłynąć na rynek usług poprzez:
 podniesienie rentowności i regulacje,
 równą konkurencję: jednakowy dostęp, jednakowe wymagania,
 rozwój firm i nowe inwestycje,
 nowe rodzaje świadczeń, pole do innowacji organizacyjnych i technologicznych,
 dostęp do środków UE w nowej perspektywie finansowej.
Ustawa wprowadzi również dwie ważne zmiany:
1. Urlop w celu osobistego sprawowania opieki
 już w czasie ustalenia stopnia niesamodzielności,
 możliwość przedłużenia urlopu po ustaleniu zakresu świadczeń,
 elastyczność zatrudnienia, by godzić pracę z opieką ( do ½ etatu, zakaz pracy
w nocy),
 bezpłatny, ale z opłacaniem składek ubezpieczeniowych od kwoty czeku.
2. Asystent osoby niesamodzielnej
 nowy zawód zamiast „pracy na czarno”,
 .z wyłączeniem rodziny zobowiązanej do alimentacji, w stosunku do swojej
osoby niesamodzielnej,
 rodzina pracodawcą – zatrudnienie na umowę zlecenie,
 czek opiekuńczy jako lepszy bodziec do wyjścia z szarej strefy,
 minimalne kwalifikacje( szkolenie) i rejestracja,
 możliwość opłacania składek za bezrobotnych z Funduszu Pracy przez pół
roku.


Ważny głos w dyskusji o sytuacji seniorów z terenu naszego regionu należał także do
przedstawicielki sektora obywatelskiego. Iwona Niedojadło z Fundacji Flexi Mind mówiła
o Nowych rozwiązaniach w aktywizacji społecznej seniorów, na przykładzie tworzenia
rad seniorów w powiecie opolskim.
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Główny akcent wystąpienia prelegentki dotyczył znaczenia uprzedmiotowienia
seniorów zarówno w kontekście ich dobrostanu psychofizycznego, jak również w rozwoju
wspólnot lokalnych. Potencjał opolskich seniorów może zostać efektywnie wykorzystany
przez lokalne środowiska m.in. poprzez zakładanie rad seniorów na szczeblu gminnym
i powiatowym.

Dr Mateusz Pszczyński z Uniwersytetu Opolskiego omówił Pozycję prawną
ośrodków pomocy społecznej i podmiotów zobowiązanych do zwrotu wydatków
poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej. Wystąpienie to stanowiło niezwykle
interesujący wkład w konferencję, szczególnie z punktu widzenia przedstawicieli jednostek
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organizacyjnych pomocy społecznej województwa opolskiego, w tym ośrodków pomocy
społecznej. W znacznej mierze uzupełniało także pozostałe wystąpienia z punktu widzenia
prawodawstwa oraz orzecznictwa.
Zgodnie z Art. 61 ust 1 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty
za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy
z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Następnie kierownik OPS ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed
wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego
mieszkańca w domu pomocy społecznej (art. 103 ust. 2).
Przy czym zastępcze ponoszenie przez gminę opłat może nastąpić jedynie wówczas,
gdy osoby, na które obowiązek wnoszenia opłat został nałożony w drodze decyzji lub podjęły
się wnoszenia takiej opłaty na podstawie umowy, nie wywiązują się z tego obowiązku, co jest
podstawową przesłanką do dochodzenia przez gminę regresu wobec bliskich mieszkańca
DPS-u. Procedura ta jednak w praktyce stwarza wiele trudności, zwłaszcza w przypadku,
kiedy zobowiązane do alimentacji dzieci na stale lub czasowo migrują zarobkowo za granicę.
Wówczas ośrodek pomocy społecznej (gmina) często nie może ustalić miejsca pobytu
rodziny i tym bardziej ustalić możliwości ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt rodzica
w DPS. Problematyka ta zajęła znaczną część dyskusji, która rozpoczęła się po zakończeniu
wszystkich prezentacji.

Zaproszeni goście i uczestnicy konferencji

Sprawność funkcjonalna osób powyżej 70 roku życia z wybranych miasteczek
województwa opolskiego a zapotrzebowanie na opiekę była tematem wystąpienia
dr Romany Pawlińskiej – Chmary z Uniwersytetu Opolskiego. Prelegentka
zaprezentowała wyniki własnych badań oraz omówiła podstawowe problemy funkcjonalne
seniorów z perspektywy biologii człowieka.
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Badania sondażowe przeprowadzono w 2013 r.. W badaniach wzięło udział 100
osób, które przekroczyły 70. rok życia. Średnia wieku respondentów wynosiła 79,5 roku.
Materiał empiryczny zgromadzono w oparciu o autorski kwestionariusz i skalę Barthel,
służącą do oceny stopnia sprawności funkcjonalnej osób starszych.
Badania wykazały, że:
1. Wśród respondentów największą grupę stanowiły osoby o dużym stopniu sprawności
funkcjonalnej, przy czym bardziej samodzielne w zakresie wykonywania czynności
codziennego życia były kobiety.
2. Wraz ze wzrostem wieku zmniejszała się częstość występowania dużej sprawności.
3. Osoby żyjące w związkach małżeńskich deklarowały duży poziom sprawności,
owdowiali natomiast znacznie częściej średni lub niski.
4. Wraz z postępującym wiekiem osób starszych zmniejsza się samodzielność
w utrzymaniu higieny osobistej, a jednocześnie wzrasta zapotrzebowanie na pomoc
udzielaną przez innych.
5. Respondenci w zdecydowanej większości byli samodzielni w zakresie mycia się
i kąpieli całego ciała, jednak ich samodzielność zmniejszała się wyraźnie z wiekiem
Wynika z tego, że wraz z wiekiem i zmianą stanu cywilnego (wdowieństwo)
samodzielność w zakresie samoobsługi zmniejsza się, a wzrasta zapotrzebowanie na pomoc
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opiekuńczą, pielęgnacyjną i finansową. Jednocześnie im mniejszy był stopień sprawności,
tym rzadziej deklarowana chęć zamieszkania w przyszłości w DPS. To sugeruje, że
najbardziej satysfakcjonuje seniorów możliwość uzyskania pomocy opiekuńczopielęgnacyjnej w miejscu ich dotychczasowego zamieszkania.

Podsumowanie i dyskusja
Prezentacja badań R. Pawlińskiej-Chmary była doskonałym podsumowaniem
konferencji, gdyż zawierała liczne odwołania do tematyki podejmowanej przez pozostałych
prelegentów. Stanowiła też dobry punk wyjścia do dyskusji o najważniejszych problemach
osób starszych w środowisku lokalnym i możliwości ich wsparcia przez instytucje publiczne
i organizacje pozarządowe. Sprzyjała też zadawaniu pytań prelegentom oraz dzieleniu się
własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami z pracy w gminie i powiecie.
Zagadnienia poruszane w trakcie dyskusji obejmowały problematykę:
 umieszczania osób w domach pomocy społecznej i egzekwowania opłat za nich
od najbliższych członków rodziny, w tym przebywających za granicą;
 finansowania planowanych usług wynikających z założeń ustawy o osobach
niesamodzielnych ze środków samorządu terytorialnego;
 sytuacji, problemów i potrzeb osób starszych w środowisku lokalnym, w tym na
terenach wiejskich;
 imigracji zagranicznych jako sposobu na zapobieżenie negatywnych skutków
depopulacji i starzenia się społeczeństwa;
 braku odpowiedniej polityki sprzyjającej osobom starszym (odpowiadającej na ich
potrzeby i wzrastający udziału w populacji).

Opracowano w Obserwatorium Integracji Społecznej
ROPS w Opolu,
Opole, listopad 2014
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