International Business and Global Economy 2013, no. 32, pp. 147–157
Biznes miêdzynarodowy w gospodarce globalnej 2013, nr 32, s. 147–157
Edited by the Institute of International Business, University of Gdansk
ISSN 2300-6102

Adam Minkowski
Poznañskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rola samorz¹du terytorialnego w kszta³towaniu
aktywnoœci osób starszych dziêki zastosowaniu
technologii teleinformatycznych i e-us³ug
Cel artyku³u stanowi okreœlenie mo¿liwoœci kszta³towania i wspierania aktywnoœci osób starszych przez jednostki samorz¹du terytorialnego dziêki zastosowaniu technologii teleinformatycznych i e-us³ug w województwie wielkopolskim. Na poziomie lokalnym tylko 8% samorz¹dów
posiada w dokumentach strategicznych zapisy dotycz¹ce wspierania osób starszych poprzez ICT
(Information and Communication Technologies). Przeprowadzone badanie wykaza³o, ¿e wspieranie
aktywnoœci osób starszych jest zró¿nicowane dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, a tak¿e oœrodków pomocy spo³ecznej dzia³aj¹cych na okreœlonych poziomach samorz¹dów. W kontekœcie prognozy demograficznej szansê na rozwój regionu stanowi fakt, ¿e 80% samorz¹dów
powinno realizowaæ programy dotycz¹ce stosowania ICT oraz e-us³ug wspieraj¹cych aktywnoœæ
osób starszych w aspektach poprawienia komunikacji, mobilnoœci i zapewnienia bezpieczeñstwa
zdrowotnego. Za podstawowe korzyœci przedstawiciele ponad 50% oœrodków pomocy spo³ecznej i oko³o 30% samorz¹dów uznali poprawê funkcjonowania osób starszych w pracy, spo³eczeñstwie i domu oraz zachowanie lepszego zdrowia i zwiêkszenie samodzielnoœci. W spo³eczeñstwie
cyfrowym zapotrzebowanie osób starszych na e-us³ugi spo³eczne bêdzie stale wzrastaæ w przeciwieñstwie do e-us³ug administracyjnych.

The role of local government in shaping
active ageing through the use of ICT and e-services
This article aims to identify opportunities to shaping and supporting the active ageing by local
governments through the use of ICT and e-services in the Wielkopolska Province. At the local level,
only 8% of local governments have entries in the strategic documents for supporting the elderly
through ICT. The study found that supporting active ageing is different for rural communities, urban
and urban-rural areas as well as Social Welfare Centers operating at various levels of the government.
In the context of demographic projections an opportunity for development of the region is that 80%
of local governments need to implement schemes for the use of ICT and e-services to support active
ageing in ways to improve communication, mobility, health and safety. Representatives of over 50%
of the Social Welfare Centers and about 30% of local governments decided that the basic benefits
include improving the functioning of elderly people at home and work, and in the community as well
as better health and increased self-reliance. The digital society will see an increasing demand of the
elderly for e-social services, as opposed to e-government services.
Keywords: local government, elderly, ICT, e-services, digital society
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Wprowadzenie
W zwi¹zku ze zmianami demograficznymi g³ównym wyzwaniem dla jednostek samorz¹du terytorialnego (JST) bêdzie znaczny wzrost kosztów jako pochodnej liczby osób starszych wymagaj¹cych d³ugoterminowej opieki zdrowotnej i specjalnych warunków mieszkaniowych. Obecnie w UE œrodki publiczne przeznaczone na opiekê zdrowotn¹ wynosz¹ 7,8% PKB, a prognozuje siê wzrost tych
wydatków o 3% PKB do 2060 r. w zwi¹zku z kosztami doraŸnej opieki zdrowotnej
i opieki d³ugoterminowej.
Samorz¹d terytorialny w Polsce funkcjonuje na trzech poziomach i ma du¿y
wp³yw na kszta³towanie elektronicznych us³ug publicznych dla swoich mieszkañców. Niestety, na poziomie samorz¹dów lokalnych i regionalnych wystêpuje
du¿y deficyt badañ empirycznych dotycz¹cych mo¿liwoœci zastosowania e-us³ug
publicznych dla osób starszych. Przeprowadzone badanie stanowi³o odpowiedŸ
na istniej¹ce potrzeby i dostarczy³o informacji o realizowanych strategiach oraz
programach kszta³tuj¹cych zapisy wspieraj¹ce aktywnoœæ osób starszych przez
zastosowanie technologii teleinformatycznych (ICT) i e-us³ug w jednostkach samorz¹du terytorialnego województwa wielkopolskiego. Aby okreœliæ popyt na
innowacje technologiczne, kluczowe s¹ opinie przedstawicieli samorz¹dów
i oœrodków pomocy spo³ecznej (OPS) dotycz¹ce barier i korzyœci realizowanych
programów oraz proponowanych nowych rozwi¹zañ wspieraj¹cych aktywnoœæ
osób starszych. Oczekiwania JST w zakresie wspó³pracy z instytucjami centralnymi i regionalnymi dotycz¹ g³ównie pomocy w zwiêkszeniu dostêpu do Internetu
i przeciwdzia³aniu wykluczeniu cyfrowemu. Autor uwa¿a, ¿e JST, wspó³tworz¹c
i œwiadcz¹c e-us³ugi spo³eczne dla osób starszych, mog¹ efektywniej przeciwdzia³aæ ich wykluczeniu cyfrowemu oraz zwiêkszaæ integracjê przysz³ego spo³eczeñstwa cyfrowego i zapotrzebowanie na du¿e przepustowoœci infrastruktury
teleinformatycznej. Przy ograniczonych œrodkach finansowych w sektorze publicznym kluczowe bêd¹ rozwi¹zania oparte na technologiach teleinformatycznych
wspieraj¹ce aktywnoœæ i bezpieczeñstwo osób starszych, aby wyd³u¿yæ okres ich
samodzielnego funkcjonowania we w³asnych gospodarstwach domowych.

1. Znaczenie zmian demograficznych i badanie wspierania
aktywnoœci osób starszych
Z opracowania Europejskiego Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e liczba ludnoœci powy¿ej 65. roku ¿ycia zwiêkszy³a siê w Europie z 13,7% ogó³u populacji
w 1990 r. do 17,4% i w 2010 r. wynosi³a 87,1 mln [Eurostat, 2011].
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Porównuj¹c rok 2011 i dokonuj¹c prognozy na rok 2035, mo¿na oszacowaæ, ¿e
liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce spadnie o 16%, a liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzroœnie o 45% (odpowiednio dla województwa wielkopolskiego prognozuje siê spadek o 11% i wzrost o 55% emerytów). Liczba ludnoœci
województwa w 2011 r. wynosi³a 3,4 mln, z czego w wieku poprodukcyjnym by³o
524 tys., ale prognozuje siê du¿y wzrost osób powy¿ej 65. roku ¿ycia (2020 r. –
591 tys., 2030 r. – 712 tys.) [GUS, 2011].
Problem badawczy w prezentowanym artykule stanowi okreœlenie mo¿liwoœci wspierania aktywnoœci osób starszych dziêki wykorzystaniu ICT oraz e-us³ug
przez jednostki samorz¹du terytorialnego województwa wielkopolskiego oraz
podleg³e im wyspecjalizowane jednostki pomocy spo³ecznej: Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej (OPS), Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej (GOPS), Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej (MGOPS), Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(MOPS), Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie (MOPR), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) i Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej (ROPS). Wyniki badañ zosta³y zaprezentowane w dwóch ujêciach – wed³ug oœrodków pomocy
spo³ecznej (OPS), ROPS i samorz¹dów: Urz¹d Gminy, Starostwo Powiatowe – powiaty ziemskie oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego
(UMWW). Dodatkowo atrybuty wspierania aktywnoœci osób starszych poprzez
ICT oraz e-us³ugi analizowano wed³ug typu gminy: wiejskie, miejsko-wiejskie
i miejskie oraz OPS nale¿¹cych do poszczególnych typów.
Do wszystkich samorz¹dów oraz oœrodków pomocy spo³ecznej województwa wielkopolskiego wys³ano dwa rodzaje kwestionariuszy ankietowych (po 258).
Respondentami by³o 226 gmin, 31 powiatów ziemskich i samorz¹d województwa
oraz 258 podleg³ych jednostek pomocy spo³ecznej i ROPS. Badania zosta³y przeprowadzone w 2011 r. przez autora, pracownika Poznañskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego, we wspó³pracy z Regionalnym Oœrodkiem Polityki Spo³ecznej w Poznaniu. Odsetek ankiet wype³nionych przez oœrodki pomocy
spo³ecznej wynosi³ 67,44%, a przez jednostki samorz¹du terytorialnego – 33,33%.
Dziêki badaniu uzyskano informacje o potencjale wielkopolskich samorz¹dów w zakresie zastosowania technologii teleinformatycznych i elektronicznych
us³ug we wspieraniu aktywnoœci osób starszych poprzez usprawnienie komunikacji, zwiêkszenie mobilnoœci oraz zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego.

2. Strategie, potrzeby realizacji programów i bariery stosowania
ICT oraz e-us³ug
Obecnie zapisy w dokumentach strategicznych dotycz¹ce wspierania osób
starszych poprzez technologie teleinformatyczne i e-us³ugi zosta³y dokonane
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przez UMWW/ROPS na poziomie regionalnym, w odró¿nieniu od samorz¹dów na
poziomie lokalnym, które opracowa³y je w niewielkim stopniu – 8,1% i 6,7% dla OPS
(por. rys. 1 i 2). W samorz¹dach wystêpuje du¿e zró¿nicowanie – gminy wiejskie nie
posiadaj¹ ¿adnych zapisów w porównaniu z prawie 29% gmin miejskich.

Rysunek 1. Oœrodki pomocy spo³ecznej posiadaj¹ce w strategiach zapisy dotycz¹ce
wspierania aktywnoœci osób starszych poprzez ICT i e-us³ugi (N = 150)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Rysunek 2. Samorz¹dy posiadaj¹ce w strategiach zapisy dotycz¹ce wspierania aktywnoœci osób starszych poprzez ICT i e-us³ugi (N = 62)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W gminach miejskich 60% oœrodków pomocy spo³ecznej czuje potrzebê i posiada mo¿liwoœæ dokonania w swoich strategiach zapisów dotycz¹cych wspierania aktywnoœci osób starszych poprzez ICT i e-us³ugi. Odsetek ten w gminach
miejsko-wiejskich wynosi 49%, a w wiejskich – 35,5%. W samorz¹dach z kolei najwiêksze zapotrzebowanie w tej sferze wyra¿aj¹ gminy miejsko-wiejskie (52,6%).
Stwierdzono mo¿liwoœæ aktualizowania strategii i pozosta³ych samorz¹dowych dokumentów strategicznych poprzez zapisy dotycz¹ce wspierania aktywnoœci osób starszych technologiami teleinformatycznymi i e-us³ugami. Na
poziomie lokalnym w gminach istniej¹ mo¿liwoœci opracowania programów operacyjnych wspieraj¹cych aktywnoœæ osób starszych.
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Bardzo istotny dla przysz³ego rozwoju spo³eczeñstwa cyfrowego jest fakt, ¿e
prawie 80% OSP i 81,6% samorz¹dów czuje potrzebê realizowania programów
dotycz¹cych stosowania technologii teleinformatycznych i e-us³ug wspieraj¹cych
aktywnoœæ osób starszych poprzez poprawê komunikacji, zwiêkszenie mobilnoœci oraz zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego. Wystêpuje zwi¹zek pomiêdzy wielkoœci¹ JST, poniewa¿ najmniejsze znaczenie programy te maj¹ dla gmin
wiejskich w przeciwieñstwie do poziomu powiatowego: starostwa powiatowe
i PCPR oraz regionalnego: UMWW i ROPS (por. rys. 3 i 4).

Rysunek 3. Potrzeba realizacji programów dotycz¹cych stosowania ICT i e-us³ug
wspieraj¹cych aktywnoœæ osób starszych poprzez poprawê komunikacji, zwiêkszenie
mobilnoœci oraz zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego wed³ug OPS (N = 164)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Rysunek 4. Potrzeba realizacji programów dotycz¹cych stosowania ICT i e-us³ug wspieraj¹cych aktywnoœæ osób starszych poprzez poprawê komunikacji, zwiêkszenie mobilnoœci oraz zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego wed³ug samorz¹dów (N = 76)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Czêsto nie sformu³owano lokalnej polityki i programów wobec osób starszych
jako skoordynowanych i spójnych dzia³añ podejmowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w celu zaspokojenia potrzeb seniorów. Na poziomie lokalnym przeszkody w realizacji programów dotycz¹cych wspierania osób starszych
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na szczeblu gminnym i powiatowym w województwie wielkopolskim to braki finansowe i kadrowe, nieznajomoœæ potrzeb seniorów oraz wykonywanie pilniejszych zadañ. Natomiast g³ówne bariery w poprawie wykorzystania ICT na rzecz
osób starszych to m.in.: brak wymiany praktycznych doœwiadczeñ, wysokie koszty dostêpu do technologii ICT, niewystarczaj¹ce œrodki finansowe samorz¹dów,
ograniczony dostêp osób starszych do komputera i Internetu, a tak¿e ich niski poziom edukacji w zakresie wykorzystania ICT. Na poziomie wojewódzkim
(UMWW i ROPS), w odró¿nieniu od poziomu lokalnego, g³ówn¹ przeszkodê stanowi wykonywanie pilniejszych zadañ i nieznajomoœæ potrzeb.
W zwi¹zku z tym dzia³ania wspieraj¹ce aktywne i komfortowe funkcjonowanie osób starszych w spo³eczeñstwie informacyjnym na poziomie regionalnym
oraz lokalnym przyczyniaj¹ siê do rozwoju europejskiego spo³eczeñstwa informacyjnego, a inwestycje w technologie teleinformatyczne mog¹ pomóc regionom
i samorz¹dom lokalnym lepiej radziæ sobie z wyzwaniem, jakim jest starzenie siê
spo³eczeñstwa. W³aœnie te innowacyjne dzia³ania mog¹ poprawiæ jakoœæ ¿ycia
osób starszych, wzmocniæ ich integracjê spo³eczn¹, a tak¿e umo¿liwiaæ im wniesienie czêsto unikalnego doœwiadczenia i umiejêtnoœci oraz stymulowaæ konkurencyjnoœæ i wzrost gospodarczy na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez
nowe rozwi¹zania i elektroniczne us³ugi oparte na technologiach teleinformatycznych. Mo¿na równie¿ za³o¿yæ, ¿e projekty ICT na rzecz wspierania aktywnoœci, samodzielnego ¿ycia i zdalnego monitorowania zdrowia seniorów poprzez
wdro¿enie e-us³ug i pozwol¹ pracownikom opieki socjalnej i ochrony zdrowia
efektywniej wykonywaæ zadania. Wa¿n¹ kwesti¹ pozostaje przekazywanie informacji na temat mo¿liwoœci wykorzystania ICT w celu zaspokojenia potrzeb osób
starszych.
Samorz¹dy powiatowe podkreœli³y koniecznoœæ wprowadzenia technologii
teleinformatycznych i e-us³ug w dwukierunkowej relacji: seniorzy bêd¹cy pacjentami – szpital (dla przypadków niekoniecznie zale¿nych od pobytu w szpitalu). Monitorowany pacjent przebywaj¹cy w domu nie musi podlegaæ opiece
d³ugoterminowej w szpitalu, w efekcie czego opieka nad nim jest tañsza.
Samorz¹dy na poziomie lokalnym i regionalnym odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w modernizacji, poprawie i racjonalizacji œwiadczenia us³ug spo³ecznych i zdrowotnych.

3. Rozwi¹zania oparte na ICT i e-us³ugach wspieraj¹cych
aktywnoœæ osób starszych – korzyœci i bariery
Samorz¹dy wraz z oœrodkami pomocy spo³ecznej w województwie wielkopolskim maj¹ zró¿nicowane oczekiwania wobec instytucji regionalnych i centralnych w zakresie wspierania aktywnoœci osób starszych poprzez technologie tele-
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informatyczne oraz elektroniczne us³ugi. Najwiêksze potrzeby rozpoznano
w obszarach infrastruktury, w tym zwiêkszenia dostêpu do Internetu oraz eliminacji zjawiska wykluczenia cyfrowego. Oczekiwania dotycz¹ce wprowadzenia
ogólnokrajowych standardów w zakresie ICT i e-us³ug pozostaj¹ na podobnym
poziomie (por. rys. 5).

Rysunek 5. Oczekiwania w zakresie wspó³pracy z instytucjami centralnymi i regionalnymi wed³ug: a) OPS, N = 91, b) samorz¹dów, N = 31
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Za podstawowe korzyœci wynikaj¹ce z wdra¿ania rozwi¹zañ opartych na technologiach teleinformatycznych i us³ugach elektronicznych wspieraj¹cych osoby
starsze przedstawiciele ponad 50% oœrodków pomocy spo³ecznej i oko³o 30% samorz¹dów uznali: 1) poprawê funkcjonowania osób starszych w pracy, spo³eczeñstwie i domu, 2) zachowanie lepszego zdrowia oraz zwiêkszenie samodzielnoœci,
3) obni¿enie kosztów funkcjonowania opieki spo³ecznej i zdrowotnej oraz zwiêkszenie dostêpnoœci urzêdu, 4) rozwój intelektualny i dokszta³canie siê przez ca³e
¿ycie, 5) poprawê jakoœci œwiadczenia us³ug i zwiêkszenie satysfakcji osób starszych.
Pos³ugiwanie siê technologiami teleinformatycznymi umo¿liwia osobom starszym aktywne i komfortowe spêdzanie czasu wolnego, zwiêksza wiedzê osób starszych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia i rozbudza nowe zainteresowania.
Za najwiêksze bariery w rozwoju ICT i e-us³ug oko³o 60% oœrodków pomocy
spo³ecznej i 30% samorz¹dów w województwie wielkopolskim uzna³o brak:
1) opracowanych strategii dotycz¹cych rozwoju ICT oraz e-us³ug wspieraj¹cych
seniorów, 2) wspólnych standardów, procedur wymiany danych miêdzy urzêdami i ich jednostkami organizacyjnymi, 3) wspólnych norm i procedur oceny zgodnoœci utrudniaj¹cych us³ugom i technologiom dotarcie do masowych rynków,
4) wymiany praktycznych doœwiadczeñ, 5) systematycznego podejœcia do rozwo-
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ju rynku prowadz¹cego do wysokich kosztów badañ i testowania rynku ICT dla
osób starszych.
Poza badanymi barierami, ograniczeniem rozwoju teleopieki i us³ug telemedycznych s¹ dodatkowe koszty funkcjonowania tych systemów zwi¹zane z brakiem ich finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4. Elektroniczne us³ugi publiczne w kierunku e-us³ug spo³ecznych
Tworz¹c e-administracjê, samorz¹dy wykonuj¹ g³ównie trzy rodzaje dzia³añ:
1) wdra¿anie rozwi¹zañ s³u¿¹cych informowaniu mieszkañców (elektroniczne
katalogi us³ug urzêdów), 2) wprowadzanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów, 3) budowanie elektronicznego kana³u komunikacji urzêdu i mieszkañców (e-us³ugi administracyjne). Elektroniczne us³ugi s¹ wykonywane z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej na odleg³oœæ poprzez przekazywanie
danych na ¿¹danie osoby zainteresowanej za pomoc¹ urz¹dzeñ do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych.
Obok us³ug o charakterze administracyjnym i technicznym wyró¿niono
us³ugi spo³eczne [Wañkowicz, s. 62–64], dotycz¹ce ochrony zdrowia i opieki
spo³ecznej. Œwiadczy siê je na trzech poziomach samorz¹du terytorialnego: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
W kontekœcie zmian technologicznych podzia³ us³ug publicznych na komunalne, spo³eczne i administracyjne [Dylewski, Filipiak, 2005, s. 454] wymaga rozwiniêcia o e-us³ugi publiczne: administracyjne i spo³eczne, do których œwiadczenia konieczna jest infrastruktura teleinformatyczna (por. rys. 6).
Wyniki analizy przeprowadzonej w projekcie Polska Cyfrowa Równych
Szans wskazuj¹ korzyœci z integracji cyfrowej osób powy¿ej 45. roku ¿ycia na poziomie oko³o 32 mld PLN rocznie [PwC, 2012, s. 34]. Stopieñ korzystania z Internetu
w Polsce jest silnie skorelowany z wiekiem, wykszta³ceniem i statusem spo³ecznym. Jednak udzia³ u¿ytkowników nowych technologii w starszych grupach wiekowych bêdzie siê zwiêksza³, w miarê jak starzeæ siê bêd¹ korzystaj¹ce z niego
osoby. Obecnie ponad 10 mln (78%) mieszkañców Polski w wieku powy¿ej 50 lat
nie wykorzystuje Internetu, a podstawowymi ograniczeniami s¹ niski poziom
motywacji w zakresie korzystania z sieci oraz ma³a wiedza na temat zastosowañ
aplikacyjnych [Batorski et al., 2011]. W zwi¹zku z tym istnieje potrzeba budowy
nowych e-us³ug przeznaczonych specjalnie dla osób powy¿ej 50. roku ¿ycia, aby
zmniejszyæ wykluczenie cyfrowe w tej grupie wiekowej. Bior¹c pod uwagê problemy osób starszych z samodzielnoœci¹ i zdrowiem, powstaj¹ce e-us³ugi spo³eczne
w obszarze pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia, wspieraj¹c ich aktywnoœæ,
bêd¹ zwiêkszaæ integracjê cyfrow¹ (por. rys. 6).
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Rysunek 6. Klasyfikacja us³ug publicznych
ród³o: Opracowanie w³asne.

Na podstawie wczeœniejszych badañ gmin [Minkowski, Motek, Perda³, 2009a,
s. 140] i powiatów [Minkowski, Motek, Perda³, 2009b, s. 111] autor sformu³owa³
tezê na potrzeby kolejnych badañ: samorz¹dy o wy¿szym poziomie rozwoju
e-administracji i tworz¹ce e-us³ugi publiczne we wspó³pracy ze œrodowiskiem naukowym efektywniej wspieraj¹ osoby starsze.

Podsumowanie
Badania empiryczne pokaza³y, ¿e kszta³towanie wspierania aktywnoœci osób
starszych, opartego na ICT i e-us³ugach, w JST oraz OPS w województwie wielkopolskim jest zró¿nicowane dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.
Wiêkszoœæ oœrodków pomocy spo³ecznej potwierdzi³a posiadanie w swoich
strategiach zapisów umo¿liwiaj¹cych im operacyjne wspieranie aktywnoœci osób
starszych w sposób tradycyjny. Natomiast zapisy w dokumentach strategicznych
dotycz¹ce wspierania osób starszych dziêki technologiom teleinformatycznym
i e-us³ugom powsta³y na poziomie regionalnym (UMWW/ROPS) w odró¿nieniu
od samorz¹dów na poziomie lokalnym, które opracowa³y je w niewielkim stopniu (OPS w gminach wiejskich, które nie posiadaj¹ ¿adnych zapisów w porównaniu z prawie jedn¹ trzeci¹ gmin miejskich).
W kontekœcie prognozy demograficznej istotny dla przysz³ego rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego w województwie wielkopolskim jest fakt, ¿e
w 80% samorz¹dów powinny powstaæ programy dotycz¹ce stosowania ICT oraz
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e-us³ug wspieraj¹cych aktywnoœæ osób starszych w aspekcie poprawy komunikacji, zwiêkszenia mobilnoœci i zapewnienia bezpieczeñstwa zdrowotnego. W opinii
przedstawicieli samorz¹dów mniejsze znaczenie tego typu programy maj¹ dla
gmin wiejskich w odró¿nieniu od poziomu powiatowego (starostwa powiatowe,
PCPR) oraz wojewódzkiego (UMWW, ROPS). Oœrodki pomocy spo³ecznej i samorz¹dy w niewielkim stopniu wspó³pracowa³y z instytucjami centralnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarz¹dowymi w obszarach zwi¹zanych z rozwojem aktywnoœci i wsparciem osób starszych przez ICT, maj¹c wobec nich ró¿ne
oczekiwania. Najwiêksze potrzeby wyra¿aj¹ one w zakresie zwiêkszenia dostêpu
do Internetu i likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego.
Na poziomie lokalnym przeszkody w realizacji programów dotycz¹cych
wspierania osób starszych na szczeblu gminnym i powiatowym w województwie
wielkopolskim to: braki finansowe i kadrowe, nieznajomoœæ potrzeb seniorów,
brak wymiany praktycznych doœwiadczeñ, wysokie koszty dostêpu do technologii teleinformatycznych, ograniczony dostêp osób starszych do komputera i Internetu oraz niski poziom ich edukacji w zakresie wykorzystania ICT. W odró¿nieniu od poziomu lokalnego na poziomie wojewódzkim reprezentowanym
przez UMWW i ROPS wskazano wykonywanie pilniejszych zadañ oraz brak rozpoznania potrzeb. Natomiast najwiêkszymi barierami rozwojowymi dla technologii teleinformatycznych i e-us³ug dla oko³o 60% oœrodków pomocy spo³ecznej
i 30% samorz¹dów w województwie wielkopolskim s¹, poza programami, braki
w zakresie: 1) opracowanych strategii dotycz¹cych rozwoju ICT oraz e-us³ug
wspieraj¹cych osoby starsze w administracji samorz¹dowej, 2) wspólnych standardów, procedur, wymiany danych miêdzy urzêdami i ich jednostkami organizacyjnymi, 3) wspólnych norm i procedur oceny zgodnoœci, utrudniaj¹cych
us³ugom i technologiom dotarcie do masowych rynków i stworzenie mo¿liwoœci
dla konkurencyjnoœci, 4) systematycznego podejœcia do rozwoju rynku prowadz¹cego do wysokich kosztów badañ i testowania rynku ICT dla osób starszych, 5) elastycznoœci dostawców us³ug ICT.
Przedstawiciele oœrodków pomocy spo³ecznej i samorz¹dów uwa¿aj¹, ¿e
aktywizacja osób starszych w zakresie stosowania technologii teleinformatycznych wp³ynie na usamodzielnienie siê seniorów, zachowanie przez nich lepszego
zdrowia, polepszenie ich funkcjonowania w domu oraz rozwój infrastruktury.
W efekcie pozwoli to na zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa, w³asnej wartoœci
i przydatnoœci seniorów.
W kontekœcie starzej¹cego siê spo³eczeñstwa scenariuszem alternatywnym
wobec ci¹g³ego zwiêkszania bud¿etów przeznaczonych na œwiadczenia spo³eczne i zdrowotne jest wprowadzenie zmian, które zachêc¹ osoby starsze do aktywnoœci. W ramach tego scenariusza prowadzenie przez samorz¹dy polityki
aktywnego starzenia siê mo¿e staæ siê impulsem dla wzrostu gospodarczego po-
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przez kszta³towanie i rozwój nowych produktów i us³ug cyfrowych dostosowanych do specyficznych potrzeb starszego pokolenia.
Rozwój lokalny i regionalny w Wielkopolsce powinien siê równie¿ wi¹zaæ z –
wprowadzanymi przez samorz¹dy – nowymi rozwi¹zaniami umo¿liwiaj¹cymi
aktywne i zdrowe ¿ycie osobom starszym, a tak¿e z czerpaniem w przysz³oœci
przez same samorz¹dy korzyœci z rozwiniêtego rynku us³ug i produktów opartych na ICT. Buduj¹c e-us³ugi spo³eczne, samorz¹dy mog¹ przeciwdzia³aæ wykluczeniu cyfrowemu seniorów poprzez zwiêkszenie ich integracji cyfrowej.
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