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Informacje wstępne

Malta

Malta, Republika Malty – wyspiarskie 
państwo-położone w Europie Południo-
wej, na Morzu Śródziemnym, 81 km na południe od 
Włoch. Obejmuje cały archipelag Wysp Maltańskich, jednak 
większość ludności mieszka na głównej wyspie, w zespole  
miejskim Valletty – stolicy Malty, w 2018 r. Europejskiej Sto-
licy Kultury.

Malta ma historię sięgającą tysięcy lat. Cywilizacja 
na Malcie zaczęła rozwijać się ponad 7000 lat temu. 
Pierwsze większe budowle na Malcie – megalityczne 
świątynie zaczęto budować około 3600 r. p.n.e. Są one 
najstarszymi stojącymi budowlami w Europie i jednymi 
z najstarszych na świecie, są starsze niż piramidy w Egipcie. Siedem 
z tych budowli zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Przez następne wieki wyspy maltańskie były pod panowaniem m.in. 
Fenicjan i Kartaginy (800–218 p.n.e.), Starożytnego Rzymu (218 p.n.e. – 870 n.e.), 
Arabów (870–1091), Hrabstwa i Królestwa Sycylii (1091–1530), Zakonu Maltańskiego  
(1530–1798) oraz Wielkiej Brytanii (1800–1964/1974). Losy wysp maltańskich mają dziś 
odzwierciedlenie w kulturze, języku i architekturze, czego przykładem jest Valletta z 320 
zabytkami, co czyni ją jednym z najbardziej zagęszczonych obszarów zabytkowych na 
świecie. Także ona została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Współczesna Malta jest krajem rozwiniętym o bardzo wysokim wskaźniku rozwoju społecz-
nego (plasując się między Francją i Włochami), dobrej jakości życia (w rankingu plasuje się 
pomiędzy Niemcami, Słowenią a Wielką Brytanią) oraz wysokim wskaźniku zadowolenia 
z życia (14 miejsce na świecie). Jest członkiem Unii Europejskiej oraz kilkunastu organizacji 
międzynarodowych, w tym ONZ, OBWE, Wspólnoty Narodów i EuroMed.

[informacje na podstawie Wikipedia]
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Definicje i terminy 

Narodowa polityka dla Aktywnego Starzenia NATIONAL STRATEGIC POLICY FOR 
ACTIVE AGEING program polityki na rzecz aktywnego starzenia się. Zamiennie w tekście 
„polityka senioralna”, „strategia”.

Polityka publiczna – polityka społeczna.

Oczekiwana długość życia (przeciętne dalsze trwanie życia) – Life Expectancy (LE) defi-
niowana jest jako przeciętna liczba lat życia, mierzona na podstawie statystyk dotyczących 
umieralności w danym roku, dla danej populacji. Przeciętne dalsze trwanie życia wyraża 
średnią liczbę lat, jaką ma do przeżycia osoba w danym wieku.

Współczynnik dzietności (płodności całkowitej) – współczynnik określający przeciętną 
liczbę dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy 
założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowa-
ną wśród kobiet w badanym roku.

Wskaźnik obciążenia demograficznego – stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym 
do liczby osób w wieku produkcyjnym.

Współczynnik obciążenia demograficznego – wskaźnik, który liczy stosunek liczby dzieci 
(0-14 lat) i osób starszych (ponad 65 lat) do osób w wieku 15-64 lat. W 2019 roku w Unii Eu-
ropejskiej współczynnik obciążenia demograficznego wyniósł 54,9%, czyli na każdą osobę 
utrzymywaną przypadały średnio dwie osoby utrzymujące. 

Oczekiwana długość życia w zdrowiu – określa oczekiwaną liczbę lat, jaką osoba z danej 
populacji przeżyje we względnym zdrowiu. Do jej określenia używany jest wskaźnik HALE, 
który mówi o przeżywalności w różnych stanach zdrowia, a więc nie tylko w pełnym zdrowiu. 
WHO publikuje HALE dla kobiet i mężczyzn w wieku 0 i 65 lat. Obliczenia są wykonywane 
na podstawie danych o umieralności, oczekiwanego trwania życia według wieku i statysty-
ki zgonów według przyczyn oraz danych epidemiologicznych o zapadalności na rozmaite 
choroby.
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Demografia starzejących się społeczeństw

Społeczeństwa na świecie starzeją się. Jedna na dziewięć osób na świecie ma już 60 lat i wię-
cej. Przewiduje się, że do roku 2050 nawet co piąta osoba znajdzie się w tej grupie. 

W naukach medycznych przyjmuje się, że po 60-tym, 65-tym roku życia zaczyna się tzw. wiek 
senioralny. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjmuje, że wiek podeszły zaczyna się 
po 60-tym roku życia.

Starzenie się ludności, czyli wzrost odsetka osób starszych w populacji, jest efektem dwóch 
długoterminowych trendów demograficznych – spadku dzietności (niższa liczba urodzeń) 
i zwiększania się przeciętnej długości życia. Wydłużanie się trwania życia to efekt poprawy 
odżywiania, warunków sanitarnych czy opieki zdrowotnej oraz pojawiania się innowacji 
przemysłowych, medycznych i technologicznych.

W wyniku tych trendów, w wielu miejscach na świecie, nieuchronnie wystąpi w przyszłości 
zjawisko depopulacji (spadek liczby ludności), a liczba dzieci stanie się niższa od liczby osób 
starszych. Osoby w wieku 60 lat i więcej będą w przyszłości stanowić w wielu regionach 
świata blisko jedną trzecią ludności. 

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, którego, zwłaszcza w Europie, nie można igno-
rować. Państwa europejskie już od kilkudziesięciu lat wyraźnie podlegają tym trendom.

Liczba osób w wieku 60 lat i więcej była w Europie większa niż liczba osób w wieku 20 lat  
i młodszych już w 2010 roku. Według prognoz ONZ ustabilizuje się ona w połowie wieku  
na poziomie około 250 milionów osób, co będzie stanowić ponad 35% ogółu ludności 
kontynentu. 
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Malta – demografia

Malta nie jest wyjątkiem wśród innych krajów europejskich. Chociaż proces starzenia się 
populacji przebiegał tu wolniej, transformacja narodu w starzejące się społeczeństwo jest 
niewątpliwa.

Tradycyjnie Malta była młodym społeczeństwem. Jednak w końcu XX w., na skutek ogólno-
światowych trendów, to się zmieniło.

Stosunkowo stabilny w pierwszej połowie XX wieku wskaźnik urodzeń na Malcie (około  
38 rocznych porodów na 1000 mieszkańców), zaczął spadać i od tego czasu stale spada, 
osiągając 9 urodzeń na 1000 ludności w 2019 r. Oczekiwana długość życia na Malcie wzrosła 
z 43 i 46 lat odpowiednio dla mężczyzn i kobiet w 1940 do 81,2 i 84,6 lat w 2019 roku (Kra-
jowy Urząd Statystyczny, 2020). Trzeba podkreślić, że pod względem oczekiwanej długość 
życia osób w wieku 65 lat Malta jest na czwartym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. populacja Malty osiągnęła, najwyższy dotąd, poziom 514 564 
osób (Krajowy Urząd Statystyczny, 2020). Udział procentowy osób 60-plus, 65-plus i 80-plus 
wyniosły odpowiednio 24,5%, 18,5% i 4,2%. W latach 1985-2019 grupa 65+ wzrosła z 9,9% 
do 18,5% ogółu populacji. 

Prognozy demograficzne wskazują na stałe starzenie się społeczeństwa maltańskiego. Prze-
widuje się, że do 2025 roku ludność Malty będzie liczyć 429 000 osób, ale do 2060 roku 
spadnie do nieco ponad 350 000. Komisja Europejska przewiduje, że w okresie 2010-2060, 
oczekiwana długość życia obywateli Malty w chwili urodzenia ma wzrosnąć z 77,6 do 84,9 lat 
dla mężczyzn i z 82,3 do 88,9 lat dla kobiet. 

Prognozy przewidują też, że do roku 2035 liczba ludności w wieku 65-plus wzrośnie z 16,2  
(w 2011 r.) do 24,8 proc. ogółu ludności (z 68 400 do 102 800 osób). Jednocześnie wzrośnie 
populacja osób powyżej 75. roku życia od 6,8   do 13,7% ogółu ludności (28 500 do 57 100 
osób).

W tym samym czasie liczba i odsetek dzieci w wieku 0-14 lat spadnie z 15,0 (w 2011 r.)  
do 12,9% całej populacji (63 000 do 53 600 dzieci). Liczba ludności w wieku produkcyjnym 
(15-64 lata) również spadnie z 68,7 do 62,4% (z 288 500 do 259 400 pracowników).

Trend ten będzie się utrzymywał i przewiduje się, że do roku 2060 wzrośnie procentowy 
udział grup wiekowych 65-plus/80-plus w społeczeństwie do odpowiednio 28,5%/10,5% 
populacji ogółem (17,5%/3,8% w 2013). Wzrost wyniesie zatem odpowiednio 11,0/6,7%. 
Znacznie wzrośnie też udział osób powyżej 80 roku życia wśród grupy seniorów (powyżej 
65 lat). Komisja Europejska przewiduje, że osoby 80-plus będą stanowiły aż 36,7% w grupie 
wiekowej 65-plus. Wzrost wyniesie 15,1%. 

W wyniku tych przemian będzie następował wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego 
na Malcie. W perspektywie roku 2060 wzrośnie on z 26 do 51 punktów procentowych, czyli 
o jeden punkt procentowy więcej niż średnia w Unii Europejskiej. Oznacza to, że   Malta prze-
sunęłaby się z posiadania czterech osób w wieku produkcyjnym na każdą osobę w wieku 
65- plus do stosunku dwa do jednego. 

Rosnąca długowieczność jest oczywiście pozytywnym wskaźnikiem postępu społecznego  
i gospodarczego. Dowodem na wpływ nauki i polityki publicznej na nasze zdrowie i wydłu-
żenie życia. Jednocześnie starzenie się społeczeństwa ma znaczące i rozległe reperkusje dla 
wszystkich aspektów polityki publicznej. 
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Polityka aktywnego starzenia się na Malcie 
Malta przoduje w polityce zdrowego starzenia się. Już w 1968 r. maltański rząd, jako pierw-
szy, skierował do Sekretarza Generalnego ONZ wniosek o zajęcie się zjawiskiem starzenia się  
w wymiarze międzynarodowym. 

Od początku lat 70. polityka dotycząca starzenia się społeczeństwa była niezmiennie najwyż-
szym priorytetem dla rządu maltańskiego, dzięki czemu Malta była jednym z pierwszych kra-
jów, który ustanowił Departament Opieki nad Osobami Starszymi ‘Junior Ministry’ (1987), 
a w roku 2020 powstało ministerstwo w pełni odpowiedzialne za osoby starsze oraz za ak-
tywne starzenie się – Ministerstwo ds. Osób Starszych i Aktywnego Starzenia (MINISTRY FOR 
SENIOR CITIZENS AND ACTIVE AGEING). 

Taka polityka przyniosła dobre efekty w dziedzinie poprawy jakości życia i samopoczucia osób 
starszych. Dowodem na to jest fakt, że aktualny rekord w najdłuższej długości życia spędzone-
go w dobrym zdrowiu wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej należy do Malty. 

Chociaż do takiego sukcesu przyczyniła się polityka społeczna dotycząca różnych dziedzin ży-
cia, to  uruchomienie w 2013 r. pierwszej maltańskiej „Narodowej polityki na rzecz Aktywnego 
Starzenia” (National strategic policy for active ageing Malta 2014 – 2020) miało z pewnością 
decydujące znaczenie.  

NARODOWA POLITYKA STRATEGICZNA DLA  
AKTYWNEGO STARZENIA Malta 2014-2020
NATIONAL STRATEGIC POLICY FOR ACTIVE AGEING Malta 2014 - 2020

W strategii kluczowy jest termin „aktywne starzenie się”, który oznacza stworzenie dla całej 
populacji warunków do życia w zdrowiu (co zmniejszy obciążenia systemu ochrony zdro-
wia i opieki społecznej), do dłuższego pozostawania w zatrudnieniu (redukcja kosztów za-
bezpieczenia emerytalnego), a jednocześnie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 
i politycznym. (za Walker i Foster, 2013, s. 33).

W „Narodowej polityce dla Aktywnego Starzenia” określono pięć najważniejszych wyzwań.

1. Bezpieczeństwo dochodów. Mimo że Malta może pochwalić się rozbudowanym sys-
temem emerytalnym, nadal nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa finansowego 
wszystkim osobom starszym. Ubóstwo to problem mniejszych liczebnie grup, zróżni-
cowanych pod względem płci i wieku. Zadaniem polityki powinno być przekonywanie 
społeczeństwa do wzięcia współodpowiedzialności za zapewnienie stabilności przyszłej 
emerytury.

2. Dyskryminacja wiekowa. Dyskryminacja ze względu na wiek jest ogromnym źródłem 
stygmatyzacji i wykluczenia społecznego. Utrudnia lub uniemożliwia pozostanie albo po-
nowne wejście na rynek pracy, a tym samym przyczynia się do ubożenia osób starszych. 
Odmawianie pełni praw obywatelskich z powodu dyskryminacji ze względu na wiek sta-
nowi ogromne wyzwanie. Zstąpienie dominujących stereotypów wieku kulturą równości 
i szacunku, dostosowywanie usług publicznych do różnorodnych potrzeb osób starszych 
i zmiana struktury rynku pracy w celu dostosowania do osób starszych to zadania polityki 
aktywnego starzenia się. 

3. Obywatelskość (citizienship). Wraz z rosnącą różnorodnością gospodarczą, społeczną  
i kulturową osoby starsze są wykluczane ze swoich dotychczasowych społeczności.  
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Podstawowym wyzwaniem jest przygotowywanie osób starszych do nowych ról społecz-
nych. Jednym z rozwiązań może być wolontariat. Obecnie starsi wolontariusze są postrze-
gani jako cenny zasób społeczny, pomagając w różnych środowiskach (więzienia, szkoły, 
żłobki, pomoc osobom zaniedbanym). Żeby w pełni wykorzystać potencjał wolontariatu 
seniorów, trzeba wspierać go przez adekwatne strategie polityczne (rekrutacja, szkolenia, 
zarzadząnie wolontariuszami na rzecz konkretnych projektów. 

4. Opieka środowiskowa. Usługi opiekuńcze w społeczności pomagają osobom starszym 
w problemach związanych ze starzeniem się, przy jednoczesnym pozostaniu w miejscu 
zamieszkania. Obecnie Malta oferuje wiele różnych usług opieki środowiskowej skiero-
wanych do osób starszych. Bez wątpienia jednak zapotrzebowanie na takie usługi będzie 
rosło, a liczba potencjalnych opiekunów nieformalnych i formalnych będzie spadała. Po-
lityka senioralna powinna skupiać się na lepszym wykorzystaniu istniejących zasobów 
przez standaryzację usług, standaryzację opłat, ułatwienie dostępu do nich przez tworze-
nie jasnych procedur oraz narzędzi oceny.

5. Opieka zdrowotna. Rosnąca liczba osób starszych i przewidywany wzrost liczby osób  
w wieku 80-plus to kluczowe wyzwania w zakresie finansowania i świadczenia opieki 
zdrowotnej w najbliższej przyszłości. I tak, szacuje się liczba, że liczba osób cierpiących na 
demencję wzrośnie z obecnych 5200 do 14000 w roku 2038. Wraz ze wzrostem średniej 
długości życia wzrośnie ryzyko chorób przewlekłych lub niepełnosprawności. Zadaniem 
opieki zdrowotnej powinno być skupienie się na promocji zdrowia, podstawowej opiece 
zdrowotnej i rehabilitacji, co powinno zmniejszyć zapotrzebowanie na doraźną opiekę 
szpitalną wśród osób starszych.

Wobec tak sformułowanych wyzwań/problemów rząd Malty oparł swoją politykę wobec 
seniorów na koncepcji aktywnego starzenia się. „Aktywne starzenie odnosi się do sytuacji, 
w której ludzie nadal uczestniczą w formalnym rynku pracy, a także angażują się w inne 
nieodpłatne produktywne działania dla społeczeństwa (takie jak np. opieka nad członkami 
rodziny i wolontariat) oraz żyją zdrowym, niezależnym i bezpiecznym życiem w miarę sta-
rzenia się” (WHO).

Aby skutecznie reagować na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, w strate-
gii wyróżniono 7 kluczowych zasad aktywnego starzenia się.

1. Aktywność odnosi się do wszystkich znaczących zajęć, które przyczyniają się do do-
brego samopoczucia osób starszych osób. 

2. Polityka aktywnego starzenia musi obejmować wszystkie osoby starsze, w tym te, któ-
re są stosunkowo słabe i zależne. 

3. Aktywne starzenie się to przede wszystkim koncepcja zapobiegawcza, która skupia 
się na unikaniu złego stanu zdrowia i wykluczenia społecznego w późniejszym życiu. 

4. Aktywne starzenie się ma charakter międzypokoleniowy, a wszystkie grupy społeczne 
są interesariuszami tego przedsięwzięcia. 

5. Polityki oparte na aktywnym starzeniu się określają zarówno prawa, jak i obowiązki. 

6. Strategie dotyczące aktywnego starzenia mają charakter partycypacyjny i wzmacniający. 

7. Aktywne starzenie się jest wrażliwe na różnorodność narodową i kulturową.

Polityka na rzecz Aktywnego Starzenia 2014-2020 została wypracowana przez Krajową Ko-
misję ds. Aktywności Osób Starszych w procesie szerokich formalnych (seminaria) i niefor-
malnych (rozmowy bezpośrednie z zainteresowanymi osobami i grupami) konsultacji spo-
łecznych.
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Trzy tematy uznano za podstawę Narodowej Polityki Strategicznej Aktywnego Starzenia:

1. aktywny udział w rynku pracy, 

2. uczestnictwo w społeczeństwie,

3. niezależne życie. 

Aby wszystkie zalecenia dotyczące polityki senioralnej mogły być zrealizowane z sukcesem, 
musi jej towarzyszyć rzetelna współpraca międzyresortowa. Realizacja Polityki Strategicznej 
wymaga od rządu również współpracy z organizacjami z sektora publicznego, prywatnego 
i wolontariatu.

W strategii opisano rozumienie, cele i rekomendacje dla trzech zasadniczych tematów.

Aktywny udział na rynku pracy
1. Ustawiczne kształcenie zawodowe i szkolenia.

2. Zdrowe warunki pracy.

3. Zarządzanie wiekiem (podejście indywidualne, dostosowanie warunków pracy  
do wieku, promocja zatrudniania osób starszych, przełamywanie stereotypów).

4. Usługi wsparcia dla starszych pracowników (pomoc dla starszych osób, które chcą po-
zostać albo powrócić na rynek pracy – doradztwo, szkolenia).

5. Ageizm i dyskryminacja wiekowa (promocja wiedzy na temat osób starszych, działania 
na rzecz zmian legislacyjnych). 

6. System podatkowy i system świadczeń przyjazny zatrudnieniu osób starszych.

7. Międzypokoleniowa wymiana doświadczenia.

8. Pogodzenie pracy i opieki (promowanie społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych; 
zachęcanie do godzenia pracy z opieką nad innymi przez dostosowanie czasu pacy;  
elastyczne godziny zatrudnienia; telepraca; praca w niepełnym wymiarze godzin).

Udział w społeczeństwie
1. Bezpieczeństwo dochodów i ubóstwo (zapewnienie odpowiedniego i zrównoważo-

nego dochodu wszystkim osobom starszym; edukowanie społeczeństwa na temat 
korzyści z budowania osobistego zabezpieczenia finansowego poprzez oszczędności, 
inwestycje i inne opcje wspierające korzystne standard życia po przejściu na emerytu-
rę; utrzymanie sprawiedliwej wartości emerytur, z korektami zgodnymi ze zmianami 
kosztów utrzymania).

2. Wykluczenie społeczne i wrażliwe grupy (zapewnienie środków do godnego życia i 
uczestniczenia w społeczeństwie; pomoc w sprawnym przejściu na emeryturę; wzmoc-
nienie integracji społecznej; program, który przeciwstawia się ageizmowi i dyskrymi-
nacji ze względu na wiek, przy jednoczesnym wspieraniu osób aktywnych).

3. Wolontariat osób starszych i dziadkowie (dedykowane programy wspierające wolon-
tariat).

4. Uczenie się starszych dorosłych (wspieranie władz i społeczności lokalnych na rzecz 
uczenia się osób starszych).

5. Kompetencje cyfrowe (programy szkoleniowe).

6. Zaangażowanie obywatelskie (wzmocnienie kompetencji Krajowej Rady ds. Osób 
Starszych [National Council for the Elderly of Malta (KNA)] do reprezentowania  
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potrzeb osób starszych poprzez odpowiedni strategie edukacyjne; wspieranie Biura 
Rzecznika ds. Osób Starszych (Office of the Commissioner for the Older Persons)  
w promocji świadomości praw osób starszych; zachęcanie większej liczby rad lokalnych 
do powołania podkomitetów ds. aktywnego starzenia i do pracy na rzecz poprawy 
jakości życia osób starszych osób w tej miejscowości).

7. Wsparcie dla opiekunów nieformalnych (wspieranie i koordynowanie działań informa-
cyjnych dla nieformalnych opiekunów osób starszych we współpracy z samorządami, 
organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym; wsparcie dla usług zastępczych 
opartych na opiece w warunkach domowych, w tym możliwość zapewnienia opieki 
wytchnieniowej dla opiekunów; poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań finansowych 
wspierających usług opieki osobistej w domu).

8. Solidarność międzypokoleniowa (działania na rzecz niezawodnego i niedrogiego trans-
port publicznego ułatwiającego partycypację społeczną osób starszych w działaniach 
społecznych; wdrażanie polityki i programów międzypokoleniowych w szkołach).

Niezależne życie
1. Profilaktyka i promocja zdrowia (w tym programy szczegółowe, np. profilaktyka upad-

ków).

2. Rehabilitacja geriatryczna środowiskowa i szpitalna (integracja i płynne przejście po-
między rehabilitacyjnymi usługami środowiskowymi i w zakładach publicznej ochrony 
zdrowia).

3. Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie (edukacja i wzmocnienie istniejących usług 
geriatrycznych zdrowia psychicznego).

4. Usługi opieki środowiskowej (ułatwienie dostępu do opieki środowiskowej poprzez 
różne punkty dostępu od opieki podstawowej i specjalistycznej we współpracy z wła-
dzami lokalnymi; zapewnienie alternatywnych miejsc opieki środowiskowej; zagwa-
rantowanie beneficjentom usług uczestnictwa w planowaniu i korzystaniu z nich).

5. Społeczności przyjazne starzeniu (odpowiednie zagospodarowanie dostępnych prze-
strzeni publicznych, mieszkań i metod transportu, uwzględniających potrzeby osób 
starszych; stworzenie w społecznościach lokalnych infrastruktury niezbędnej do zinte-
growania usług społecznych i działań organizacji wolontariackich poprzez usługi do-
mowe, świetlice i inicjatywy międzypokoleniowe).

6. Społeczności i usługi przyjazne demencji (przyjęcie narodowej strategii demencji  
w celu radzenia sobie z problemem rosnącej częstości występowania demencja na 
Malcie; zachęcanie społeczności i usługodawców do przyjaznej postawy wobec osób 
z demencją, zwłaszcza w miejscach publicznych; wzmacnianie programów szkolenio-
wych dla osób pracujących w sektorach zdrowia i opieki społecznej zajmujących się 
demencją).

7. Maksymalizacja autonomii w opiece długoterminowej (promowanie autonomii osób 
starszych w procesie podejmowania decyzji o wejściu do zakładu opieki długotermino-
we; ustanowienie procedur wspierających autonomię osób starszych w procesie decy-
zyjnym, w tym zapewnienie dostępu do odpowiednich usług medycznych, prawnych 
i społecznych; wdrażanie mierzalnych krajowych standardów minimalnych dla opieki 
długoterminowej i tworzenia niezbędnej struktury legislacyjnej dla ich regulacji).

8. Ochrona przed nadużyciami (podnoszenie świadomości wykorzystywania i zanie-
dbywania osób starszych poprzez badania, edukację publiczną i szkolenia osób 
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pracujących w sektorze opieki społecznej i zdrowotnej, w tym policji; opracowanie  
i wdrożenie strategii, która umożliwia osobom starszym zgłaszanie nadużyć i za-
pewni niezbędne procedury i zasoby umożliwiające kompleksową reakcję; tworze-
nie niezbędnych zmian prawnych w celu ochrony osób starszych przed nadużyciami  
i zaniedbaniami, w tym obowiązek zgłaszania podejrzenia nadużycia w imieniu pra-
cowników opieki społecznej i zdrowotnej).

9. Opieka u schyłku życia (poprawa możliwości szkoleniowych dla osób pracujących  
w sektorze paliatywnej opieki społecznej i zdrowotnej; opracowywanie i wdrażanie 
polityk i procedur w zakresie zdrowia dla placówek opiekuńczych opieki paliatywnej, 
wychodzących poza sztuczne karmienie i resuscytację).

Nie ulega wątpliwości, że osiągnięcia polityki publicznej Malty w kwestii zdrowego starze-
nia się są duże, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielkość państwa. Od samego początku Mal-
ta zerwała z międzynarodowymi trendami traktującymi proces starzenia się jako pewien 
dobrostan, który trzeba przyjąć. Zwrócono uwagę na „humanitarne” problemy starzenia 
się, a zadania polityki senioralnej określono jako zapewnienie starszym obywatelom po-
prawy poziomu i jakości życia oraz wzrostu dobrego samopoczucia. Od dawna maltańska 
polityka społeczna, związana ze starzeniem się, obraca się wokół łagodzenia wykluczenia 
społecznego, wzmacniania uczestnictwa społecznego i włączaniu do zadań polityki sta-
rzenia się problemów polityki rodzinnej, mieszkalnictwa, zatrudnienia, zdrowia, niepełno-
sprawności, transportu, zabezpieczenia dochodów, pracy zawodowej, edukacji i uczenia 
się dorosłych. 

Co więcej, zamiast ograniczać działania związane z opieką u schyłku życia do instytucjonal-
nej opieki długoterminowej, polityka maltańska promowała świadczenie usług domowych  
i rodzinnych usług opiekuńczych poprzez wzmocnienie wsparcia dla rodziny opiekującej się 
jej starszymi członkami, tak aby jak najbardziej opóźnić konieczność korzystania z placówek 
opieki długoterminowej. Przyjęty model partycypacji użytkowników w usługach socjalnych 
dla osób starszych nie tylko promuje włączenie społeczne, ale jest postrzegany i planowany 
jako tworzenie sieci społecznych, w których biorą udział same osoby starsze, ich rodziny  
i społeczności, w których żyją. 
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NARODOWA POLITYKA STRATEGICZNA DLA  
AKTYWNEGO STARZENIA Malta 2021-2027
NATIONAL STRATEGIC POLICY FOR ACTIVE AGEING Malta 2021 - 2027

W trakcie zatwierdzania

Patrząc w przyszłość – kolejne działania 
Od uruchomienia pierwszej Narodowej Polityki Strategicznej Aktywnego Starzenia na Mal-
cie upłynęło kilka lat. W tym czasie zrealizowano wiele jej założeń i rekomendacji. Zmieniła 
się też pierwotna definicja aktywnego starzenia się przyjęta przez WHO w 2002 r. traktująca 
je jako „proces optymalizacji szans na zdrowie, uczestnictwo i bezpieczeństwo w celu pod-
niesienia jakości życia w miarę starzenia się ludzi”. Poza naciskiem na problemy zdrowotne 
zwrócono uwagę na różnorodne aspekty starzenia się związane z takimi cechami jak płeć, 
niepełnosprawność, seksualność, pochodzenie etniczne i czwarty wiek. Alternatywna defini-
cja aktywnego starzenia proponuje, aby „aktywne starzenie się było kompleksową strategią 
maksymalizacji uczestnictwa i dobrego samopoczucia ludzi w miarę starzenia się”. Działania 
na rzecz aktywnego starzenia się powinny podejmować jednostki (styl życia), organizacje 
(zarządzanie) i politycy (polityki społeczne) na wszystkich etapach życia. 

Narodowa Polityka Strategiczna na lata 2021-2027 uwzględnia wiele międzynarodowych 
ustaleń na temat aktywnego starzenia się oraz rezultaty seminarium i warsztatów przepro-
wadzonych w 2020 r. z uczestnictwem organizacji pozarządowych, specjalistów opieki spo-
łecznej i zdrowotnej oraz osób starszych i ich opiekunów.

Dwa kluczowe składniki tej strategii to odnowione podejście do aktywnego starzenia się  
i wrażliwość na prawa osób starszych w kontekście praw człowieka.

Przyjmując taką kompleksową i włączającą koncepcję uznano, że kluczowy dla zrozumienia 
procesów starzenia się jest cały przebieg życia. Uwarunkowania biologiczne, środowiskowe, 
czynniki społeczne, dbanie o zdrowie na każdym etapie życia człowieka od opieki przedpo-
rodowej poczynając, pomoc dla rodziców (urlopy macierzyńskie i ojcowskie, żłobki), zapo-
bieganie ubóstwu, edukacja dla zdrowia od najmłodszych lat (od przedszkola), edukacja do 
starości, propagowanie  tzw. zdrowego stylu życia, ustawiczne kształcenie osób dorosłych, 
elastyczna emerytura, wspomaganie utrzymania zdrowia, to niektóre z aspektów, jakie trze-
ba wziąć pod uwagę, konstruując politykę senioralną (aktywnego, zdrowego starzenia się).

Z drugiej strony podejście oparte na prawach człowieka może działać jako zabezpieczenie 
realizacji przyjętych w ramach strategii zobowiązań.

Wieloaspektowy charakter strategii wymagać będzie współpracy Ministerstwa ds. Osób 
Starszych i Aktywnego Starzenia z innymi ministerstwami oraz włączenia ich w finansowa-
nie działań będących w zakresie ich kompetencji. 

Narodowa Polityka Strategiczna 2021-2027 obejmuje trzy kluczowe sekcje – włączenie spo-
łeczne, zdrowe starzenie się oraz uwzględnianie różnorodności i nierówności społecznych. 

W każdej sekcji wyznaczono cele dla polityki społecznej i zaproponowano sposoby ich re-
alizacji. Wiele z celów zaczęto realizować w poprzedniej strategii, a kolejna strategia ma je 
wzmocnić lub rozwinąć, zgodnie ze zmodyfikowaną definicją aktywnego starzenia się.  
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Cel 1: Integracja społeczna
1. Samotność i izolacja społeczna 

2. Bezpieczeństwo finansowe 

3. Zaangażowanie obywatelskie 

4. Opieka nad małżonkami lub partnerami, dziećmi i wnukami 

5. Centra Aktywnego Starzenia 

6. Nauka w trzecim wieku 

7. Nauka w czwartym wieku 

8. Technologie informacyjne i komunikacyjne 

9.  Transport 

10. Społeczności przyjazne starzeniu 

Cel 2: Zdrowe starzenie się 
1.  Niezależne życie 

2. Dostęp do świadczeń zdrowotnych 

3. Aktywność fizyczna 

4. Bezpieczeństwo fizyczne 

5. Dobre samopoczucie psychiczne 

6. Opieka środowiskowa 

7. Stacjonarna opieka długoterminowa 

Cel 3: Różnorodność i nierówności
1. Ageizm i dyskryminacja wiekowa 

2. Płeć (gender)

3. Starsze osoby biseksualne, transpłciowe, interseksualne i queerowe, lesbijki, geje

4. Mieszkanie i zakwaterowanie 

5. Pochodzenie etniczne 

6. Nadużycia i maltretowanie 

7. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości 

8. Starzenie się w zakładach karnych 

9. Starzenie się z niepełnosprawnością 

10. Opieka nad demencją 

11.  COVID-19
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Praktyka – jak to działa
Polityka społeczna na rzecz seniorów na Malcie w sposób kompleksowy obejmuje problemy 
i wyzwania jakie wiążą się procesem starzenia. 

Zdrowie, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne, możliwość uczestniczenia 
w życiu społecznym i zdolność do aktywnego starzenia się to najważniejsze wyzwania przed 
jakimi stoją starzejące się społeczeństwa.

Malta od lat prowadzi działania na rzecz seniorów. Pierwsze Centra Aktywności Seniorów 
(obecnie Active Ageing Center) powstały na Malcie już na przełomie XX i XXI wieku.

W drugiej dekadzie XX wieku, podobnie jak w innych krajach europejskich, maltańska poli-
tyka senioralna zaczęła obejmować wiele aspektów procesu starzenia i stała się wielokierun-
kowa. Wpłynęło na to postępujące zjawisko starzenia się społeczeństw rozwiniętych, które 
zaczęło oddziaływać na wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Wzrost udziału 
osób w wieku 65-plus w populacjach postawił przed obywatelami i przed rządzącymi nowe 
wyzwania.

We wdrażanej na Malcie od 2014 roku strategii wyzwania te zostały bardzo dobrze rozpo-
znane. Przyjęte i realizowane działania wydają się adekwatne i skuteczne.

Z realizacji strategii mogą korzystać wszystkie osoby starsze, ale szczególną uwagę poświę-
ca ona wrażliwym osobom starszym, a mianowicie osobom o niższym niż przeciętny pozio-
mie kapitału fizycznego, społecznego, finansowego i emocjonalnego.

Właśnie zakończona strategia na lata 2014-2020 i nowa na lata 2021-2017 (obecnie w końco-
wej fazie procesu przyjmowania) dużą wagę przywiązują do zdrowego starzenia, do utrzy-
mania niezależności finansowej oraz do zdolności aktywnego starzenia się, czyli świadome-
go kierowania swoim życiem przez cały czas jego trwania.

W wyniku działań państwa polityka senioralna zyskała dobre ramy prawne i sieć placówek 
działających na rzecz seniorów.

•	 Organizacja Active Aging and Community Care (AACC)  zapewnia dostęp do 
specjalistycznych usług zdrowotnych oraz do nieodpłatnych lub nisko płatnych usług 
o charakterze socjalnym. Informacje o ofercie AACC można znaleźć na niezwykle 
przejrzystej i przyjaznej stronie internetowej, gdz ie można też zamawiać usługi, 
korzystając z bardzo przejrzystych formularzy. Nawet seniorzy o niskich kompetencjach 
cyfrowych powinni poradzić sobie z tym zadaniem.

•	 W roku 2015 powstała kompleksowa rządowa strategia na rzecz demencji, która jest 
jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych starzejących się społeczeństw.  
Temat demencji jest jednym z najważniejszych w polityce zdrowotnej starzejącego się 
społeczeństwa maltańskiego, dlatwgo nie dziwi to, że poświęca mu się tak dużo uwagi  
i docenia się pracę osób formalnie i nieformalnie zajmujących się chorymi na choroby 
otępienne, przyznając corocznie Dementia Award.

•	 Poza działaniam rządowymi dotyczącymi chorób otępiennych, na Malcie działa Mal-
tańskie Towarzystwo Demencji, które zapewnia wsparcie, pomoc i informacje rodzi-
nom, bliskim i przyjaciołom osób z demencją i zaburzeniami pokrewnymi. Towarzy-
stwo prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla osób chorych, ich bliskich  
i opiekunów. Towarzystwo ma również za zadanie wpływać na rząd i właściwe pod-
mioty w celu zapewnienia rozwoju odpowiednich placówek i świadczeń dla pacjen-
tów z demencją.
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•	 Przez ustanowienie państwowych standardów opieki nad seniorami przebywającymi 
w domach opieki oraz określenie ich praw i obowiązków chronione są ich prawa 
obywatelskie, prawo do godności, prawo do niewykluczania. Zapobiega to 
dyskryminacji ze względu na wiek i innym nadużyciom związanym z różnego rodzaju 
nierównościami.

Nowa strategia, na lata 2021-2017 w niezwykle nowoczesny sposób traktuje temat zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej. Przyjmuje, że działania na rzecz zdrowego starzenia się powinny 
zacząć się już na etapie ciąży, a poprzez edukację do zdrowego starzenia się i stałe dbanie  
o własne zdrowie, trwać przez całe życie. Polityka społeczna ma za zadanie tworzyć warunki, 
możliwości i zachęcać do takiego podejścia.

O nowoczesności maltańskiej polityki społecznej wobec seniorów świadczy też zasada włą-
czania ich samych i ich bliskich do opieki na osobami niesamodzielnymi. Takie podejście 
zachęca seniorów do uczestnictwa w życiu społeczności, jednocześnie odciążając system 
opieki profesjonalnej. 

Oprócz struktur rządowych w działania dla seniorów włączają się organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, organizacje, takie jak Narodowa Rada ds. Osób Starszych (KNA) czy wspo-
mniane już Maltańskie Towarzystwo Demencji.

Covid-19
W związku z pandemią koronawirusa większość z działań społecznych i aktywizujących,  
w tym również dla seniorów, przeniosło się z przestrzeni rzeczywistej do wirtualnej. 

Powstały też zupełnie nowe inicjatywy, dzięki którym aktywność społeczna może być reali-
zowana właśnie w przestrzeni Internetu. 

Jedną z takich inicjatyw jest internetowa platforma „Maltatogeter”, dzięki której osoby pry-
watne i firmy mogą łączyć się z inicjatywami społecznościowymi, oferując  wsparcie lub 
współpracę w wielu dziedzinach. 

Organizacje społeczne, podmioty komercyjne, osoby prywatne mogą tu oferować pomoc  
w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, dostęp do usług lub rozrywki, które mogą 
być bezpłatne lub odpłatne. 

Znajdziemy tu cały dział dla seniorów – ´Support for elderly’ (Wsparcie dla osób starszych), 
który oferuje tu usługi dla osób starszych. Przede wszystkim jednak są tu informacje o inicja-
tywach społecznych i wsparciu wolontariackim dla seniorów. Dzięki Maltatogether moż na 
zapoznać się z takimi inicjatywami jak ´Adopt a Gandprent Malta’ czy społeczne inicjatywy 
międzypokoleniowe jak Centru Tbexbix, które prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych 
(np. taniec flamenco dla seniorów) oraz promuje współpracę pomiedzy pokoleniami orga-
nizując wspólne wydarzenia kreatywne. Również tutak można dowiedzieć się o bezpłatnych 
zajęciach usprawniających, profilaktycznych lub specjalistyczne, które oferuje np. Stepup for 
Parkinson Voluntary Organisation. 
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Podmioty odpowiedzialne 
Kto się zajmuje się polityką senioralną  
na Malcie

Rząd i podmioty przez  niego powołane 

W strukturach rządu Republiki Malty działają: 

Ministerstwo do Spraw Seniorów i Aktywnego 
Starzenia 

Ministry for Senior Citizens and Active Ageing 
https://msca.gov.mt/?lang=en 

Jest odpowiedzialne za politykę społeczną na rzecz senio-
rów. Przygotowuje strategie polityki senioralnej i odpo-
wiada  za realizację.

Krajowa Komisja ds. Aktywności Osób Starszych  
National Commission on Active Ageing 

Powołana przez rząd komisja nadzorująca realizację 
polityki senioralnej. 
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/
Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/
Commissions/National-Commission-on-Active-Ageing.aspx 

Biuro Rzecznika ds. Osób Starszych

Office of the Commissioner for the Older Persons

Powołany przez ministra do Spraw Seniorów i Aktywnego 
Starzenia organ. Istniej od 2016 roku, w strukturze 
ministerstwa.

Biuro Rzecznika jest odpowiedzialne za przestrzeganie 
prawa i godności osób starszych oraz za walkę 
z uprzedzeniami, nierównościami i dyskryminacją,  
której doświadczać mogą osoby starsze. 
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20
Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Office-of-the-Commissioner-for-the-Older-Persons.aspx 

 

Rada do Spraw Osób Starszych

Council for Older Persons 

Powołana w ramach struktury Ministerstwa Edukacji.
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Atywne Starzenie się i Opieka Środowiskowa

Active Aging and Community Care (AACC) 
https://activeageing.gov.mt/?lang=en

Działająca w strukturze rządowej organizacja, której 
zadaniem jest dostarczanie usług opiekuńczych seniorom 
zarówno w placówkach państwowych, jak  
i w ich własnych domach. Działania jej mają charakter 
prewencyjny, angażując wszystkie grupy wiekowe  
w proces aktywnego starzenia przez całe życie.

Informacje i dostęp do usług oraz ich zamawianie możliwe 
jest przez stronę internetową: https://activeageing.gov.
mt/?lang=en, która jest niezwykle przejrzysta i przyjazna 
dla użytkownika.

AACC oferuje Środowiskowe usługi kliniczne oraz wiele 
usług doradczych, psychologicznych, pomoc w pracach 
domowych, usługi naprawcze, transportowe i wiele 
innych. 

Usługi są bezpłatne lub opłacane w ramach tygodniowej 
lub miesięcznej składki/opłaty w wysokości 2,33 EUR  
lub 2 EUR zależnie od rodzaju usługi.

ACCC prowadzi również 26 Centrów Aktywności (Active 
Ageing Centres) na terenie Malty, które działają od dwóch 
do pięciu dni w tygodniu w godzinach 7.00 - 15.00.

Część z nich prowadzona jest we współpracy  
z Samorządami Lokalnymi i innymi podmiotami. 
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Organizacje Pozarządowe

Narodowa Rada ds. Osób Starszych (KNA) 

National Council for the Elderly  
of Malta (KNA)
http://www.kna.org.mt/

Założona w 1992 roku, zrzesza 
stowarzyszenia i organizacje, które 
świadcząc jakąś formę pomocy 
osobom starszym, działają wśród i/lub 
w imieniu osób starszych na zasadzie 
dobrowolności. Pełni rolę pośrednika 
między nimi a rządem. Chroni interesy 
osób starszych, które nie są członkami 
jakiegoś stowarzyszenia lub organizacji.

KNA jako organizacja pozarządowa 
jest całkowicie niezależna od rządu, jak 
również od wszelkich innych instytucji 
o charakterze politycznym, religijnym, 
handlowym lub o innym charakterze.

Maltańskie Towarzystwo Demencji 

Malta Dementia Society
https://sites.google.com/site/maltadementiasociety/ 

Jest niedochodową organizacją 
pozarządową dla osób z demencją, 
ich opiekunów, rodzin i przyjaciół. 
Towarzystwo zrzesza również 
pracowników służby zdrowia i osoby 
zainteresowane poszerzeniem wiedzy 
na temat demencji i opieki nad osobami 
z demencją.

Maltańskie Towarzystwo Demencji 
powstało we wrześniu 2004 roku 
z okazji Światowego Dnia Alzheimera. 
Należy do Alzheimer’s Disease 
International, organizacji patronackiej 
stowarzyszeń Alzheimera na całym 
świecie oraz z Alzheimer Europe.
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Maltatogether

Społecznościowa Platforma Internetowa
https://www.maltatogether.com 

Powstała aby pomagać żyć mieszkańcom wysp maltańskich  
w okresie pandemii.

Platforma wymiany informacji o różnych inicjatywach organizacji 
pozarządowych, społecznych oraz osób prywatnych.

Inicjatywy dotyczą najróżniejszych dziedzin życia – zdrowia, 
zdrowia psychiznego, wsparcia dla osób starszych, dla dzieci,  
dla rodzin dla osób niepełnosprawnych, dla migrantów. 

Na platformie spotykają się oferujący pomoc z osobami,  
które jej potrzebują.
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Akty prawne i publikacje
Deklaracje i programy:
•	 National strategic policy for active ageing Malta 2014 - 2020   

(Narodowa polityka dla aktywnego starzenia) 
https://activeageing.gov.mt/wp-content/uploads/2021/05/ActiveAgeingPolicyEN.pdf

•	 National strategic policy for active ageing Malta 2021 - 2027  
(Narodowa polityka dla aktywnego starzenia) (w trakcie zatwierdzania) 
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MSCA/PublishingImages/Pages/Consultations/

NationalStrategicPolicyforActiveAgeingMalta20212027/NSPAA%20DOC%20ENG.pdf
•	 Charter of rights and responsibilities of senior citizens in care homes 

Karta praw i obowiązków seniorów w domach opieki 
https://activeageing.gov.mt/wp-content/uploads/2021/02/INF-CharterofRightsElderlyEN.pdf

•	 Easy read guide to the social regulatory standards for residential services  
for senior citizens Prosty przewodnik po normach socjalnych dotyczących usług dla 
seniorów w miejscu zamieszkania https://scsa.gov.mt/en/Documents/Publications/Senior%20Citizens%20

-%20Residential/Residential%20Services%20ENG.pdf

•	 A national strategy for dementia in the Maltese Islands 2015-2023 
Krajowa strategia dotycząca demencji na Wyspach Maltańskich 
https://activeageing.gov.mt/wp-content/uploads/2021/02/book_english_book-LR.pdf

•	 National minimum standards for care homes for older people 
Krajowe standardy minimalne dla domów opieki dla osób starszych 
https://activeageing.gov.mt/wp-content/uploads/2021/02/NationalMinimumStandardsforCareHomeEN.pdf

•	 National cultural policy Krajowa polityka kulturalna (w trakcie konsultacji) 
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MHAL/PublishingImages/Pages/Consultations/

NationalCulturalPolicy2021/National%20Cultural%20Policy%202021%20-%20Public%20Consultation.pdf

Akty prawne
•	 Social Security Act (Cap. 318) – L.N. 151 of 2018 

https://activeageing.gov.mt/wp-content/uploads/2021/05/LN-151-2018.pdf

•	 Commissioner for Older Persons Act (Cap. 553)      
https://legislation.mt/eli/cap/553/eng/pdf

•	 Residential Services for Senior Citizens  
https://scsa.gov.mt/en/Documents/Publications/Senior%20Citizens%20-%20Residential/Residential%20Services%20

ENG.pdf 
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Źródła i materiały 
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i źródła:
NATIONAL STRATEGIC POLICY FOR ACTIVE AGEING, Malta 2021-2027

NATIONAL STRATEGIC POLICY FOR ACTIVE AGEING, MALTA 2014-2020

https://www.populationof.net/pl/malta/ 

https://activeageing.gov.mt/?lang=en 

oraz informacje ze stron internetowych organizacji zajmujących się polityką senioralną


