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Początek roku to głównie czas podsumowań mijających 12 miesięcy. Co się wydarzyło, co
było pozytywne, a nad czym należy popracować lub poprawić w tym właśnie rozpoczętym.
Jak ten 2021 rok wypada w polityce senioralnej? Oto krótkie podsumowanie 2021 roku w
środowisku seniorów.
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Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2021 roku, a także 13. czy 14. Emerytura i renta, to elementy
wspierające finanse seniorów i zapewniające im bezpieczeństwo. Trzynastki są wypłacane od 2019 roku, a od 2020
roku gwarantowane w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów –
bez kryterium dochodowego w tej samej wysokości dla wszystkich. W przypadku wypłaconej w listopadzie i grudniu
czternastej emerytury obowiązywało już kryterium dochodowe, choć zdecydowana większość, bo 8 mln emerytów
otrzymała świadczenie w pełnej wysokości.
Kolejny program wspierający seniorów to „Mama 4+”. Jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające w wysokości
minimalnej emerytury przeznaczone dla osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci,
rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury.

Kompleksowa polityka senioralna w Polsce prowadzona od kilku lat opiera się na dwóch filarach. Pierwszym jest
bezpieczeństwo finansowe osób starszych, drugim ich aktywizacja. Z programu „Senior+” korzystać mogą jednostki
samorządu terytorialnego. Jest on pomyślany jako źródło finansowania Klubów oraz Dziennych Domów Seniora.
Program „Aktywni+”, który zastąpił realizowany do końca 2020 r. Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych wspiera popularyzowaniu szeroko rozumianej aktywizacji seniorów – fizycznej, intelektualnej, ale
również społecznej. W tym roku wsparcie finansowe otrzymało ponad 290 organizacji pozarządowych
zapewniających seniorom programy edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, opiekuńcze, a także usługi w zakresie
aktywności ruchowej lub kinezyterapii.
– O tym, że sytuacja osób starszych jest nam bliska, świadczą nie słowa, ale działania. Troska o drugiego
człowieka, o osoby słabsze, jest przejawem solidarności społecznej, solidarności międzypokoleniowej. To
obowiązek nas wszystkich, a szczególnie rządzących. To nie tylko wsparcie finansowe i aktywizacja – to
poczucie, że jest się ważnym, potrzebnym, otoczonym opieką – podsumowała 2021 rok minister rodziny i
polityki społecznej Marlena Maląg.
Po przedstawieniu tych kilku form wsparcia seniorów, emerytów i rencistów możemy sami ocenić z jakich
skorzystaliśmy osobiście i czy było to faktycznie widoczną formą wsparcia w minionym roku? O Nowych
zapowiedziach na ten rok już wkrótce.
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