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Strategia Polityki Społecznej dla Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku – narzędzie definiowania 

priorytetowych działań w zakresie poprawy jakości                            
i standardów życia mieszkańców Wielkopolski, tworzenia 
warunków równego startu życiowego różnych kategorii 

społecznych.
Strategia to odpowiedź na zróżnicowanie społeczne,                    

na wyzwania demograficzne. 
Jest wyrazem consensusu co do przyjętej wizji polityki 

społecznej.



STRATEGIA

INTEGRACJA

WŁĄCZENIE 
SPOŁECZNE



Strategia Polityki Społecznej dla Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku wskazuje 
osoby starsze jako szczególnego adresata 

polityki społecznej

ZDJĘCIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE „POKOLENIA W KADRZE”



DLACZEGO OSOBY STARSZE?

ZMIANY DEMOGRAFICZNE 
PRZYROST LICZBY CORAZ 
DŁUŻEJ ŻYJĄCYCH OSÓB 

STARSZYCH 

STAROŚĆ NIE JEST 
CHOROBĄ, ALE  STARZENIE 

SIĘ RODZI 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO  
POJAWIENIA SIĘ CHOROBY 

/ UTRATY SPRAWNOŚCI

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 
SENIORÓW SZANSĄ                  

I WARUNKIEM 
KONIECZNYM INTEGRACJI 
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

UŁATWIENIE 
/UMOŻLIWIENIE 

SAMODZIELNEGO 
FUNKCJONOWANIA                  

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA



Edukacja Aktywność

Zdrowie Bezpieczeństwo

Dobra jakość 
życia seniora 

Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku



Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku

W 2017 roku (przeznaczono ok. 3,4 mln zł) m.in. na: 

• 6 projektów zrealizowanych przez NGO na rzecz osób starszych dzięki 
środkom z Departamentu Kultury,

• 12 projektów zrealizowanych przez NGO na rzecz osób starszych dzięki 
środkom z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,

• 15 projektów zrealizowane przez NGO na rzecz osób starszych dzięki 
środkom z Departamentu Sportu i Turystyki,

• 3 ogólnopolskie Konferencje Naukowe związane z tematyką geriatrii i 
gerontologii, Biała sobota,  oraz projekty wspierające podnoszenie 
kompetencji osób wspierających (UM w Poznaniu),

• Program Bezpieczne Życie Seniorów – cykl szkoleń, warsztatów i 
spotkań organizowanych przez Komendę Wojewódzką w Poznaniu, 
oraz film promujący bezpieczne zachowania seniorów



DZIAŁANIA SAMORZĄDU 

PRZYKŁADY

współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi

Targi Viva
Seniorzy!

Zespół Ekspertów 
ds. polityki 
senioralnej

Konkurs „Viva! 
Wielkopolski 

Senior”

Badania OIS 
(WROT) m.in. dot. 

jakości usług 
opiekuńczych

kampanie 
społeczne,

m.in. „Życie to 
pasja”



• Otwarty konkurs ofert w 
dziedzinie pomocy 
społecznej. 

• Otwarty konkurs ofert z 
zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej OzN 
– ze środków PFRON.

WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH



Otwarty konkurs ofert finansowanych ze 
środków SWW

DOTACJE  W OBSZARZE DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW

rok liczba dofinansowanych 
projektów

kwota dotacji

2015 18 250 000,00

2016 12 250 000,00

2017 11 (+1 umowa wieloletnia) 227 000,00 (60 000,00 na 
dwa lata)



Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

Pasja, rozwój, integracja. Warsztaty rękodzieła artystycznego



Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów”

Portal Wielkopolski Senior



Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA

Asystent Seniora z niepełnosprawnością (kontynuacja)



Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA

Asystent Seniora z niepełnosprawnością (kontynuacja)



Fundacja Zerknij Tu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek”

Ja, Babcia, Dziadek i Roboty



Targi Viva Seniorzy 
Zapraszamy!



Konkurs „Viva! Wielkopolski Senior Roku –
edycja 2017”



KAMPANIA SPOŁECZNA
SENIOR OCZAMI SPOŁECZEŃSTWA

vs

UŚMIECHNIĘCI, 
AKTYWNI, 

PRZEBOJOWI
SENIORZY



BOHATEROWIE NASZYCH 

PLAKATÓW …















upowszechnianie wiedzy 
o potrzebach, 
uprawnieniach                             

i możliwościach osób            
w wieku senioralnym

współpraca z ROPS przy 
opiniowaniu istotnych 

problemów dotyczących 
potrzeb i oczekiwań osób 

w wieku senioralnym 

Zespół ds. polityki senioralnej



formułowanie propozycji działań 
na rzecz osób w wieku 

senioralnym, w tym do ujęcia             
w Strategii Polityki Społecznej dla 
Województwa Wielkopolskiego
i Wielkopolskim Programie na 

Rzecz Osób Starszych

określanie potrzeb                     
i doradztwo 

w zakresie promowania 
działalności Rad Seniorów



Przepis na wielkopolską innowację społeczną –
usługi opiekuńcze dla osób zależnych”



CEL PROJEKTU: 
o wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów,

o skuteczne i efektywne rozwiązywanie  problemów 
społecznych,

o trwała poprawa jakości usług społecznych,

o zabezpieczenie potrzeb osób zależnych. 

GRUPA DOCELOWA:
o Innowatorzy – Grantobiorcy, 

oOsoby zależne i ich opiekunowie:

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby starsze, 

dzieci z niepełnosprawnościami

415

CO OFERUJE INKUBATOR:

WSPARCIE merytoryczne,          

organizacyjne i techniczne

GRANT



Warsztaty i identyfikacja potrzeb 

Nabór pomysłów

Wybór innowatorów

Realizacja innowacji

Upowszechnianie innowacji

ETAPY REALIZACJI 

PROJEKTU

WIELKOPOLSKA 

INNOWACYJNA SPOŁECZNIE

Zapraszamy do kontaktu i współpracy 

www.inkubatorwins.pl



Wizja przyszłości

podniesienie standardu 
opieki nad osobami 

starszymi (m.in. innowacje z 
zakresu teleopieki, projekt 

WINS)

deinstytucjonalizacja
usług społecznych 

i opiekuńczych osób 
starszych



Rekomendacje
• Promowanie wizerunku osoby starszej jako potencjalnego usługodawcy, a nie tylko 

usługobiorcy,

• Wypracowanie rozwiązań włączających seniorów do działań podejmowanych na rzecz ich 

samych,

• Stworzenie baz wymiany informacji pomiędzy osobami i instytucjami podejmującymi 

działania na rzecz osób starszych,

• Budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej w ramach działań na rzecz rozumienia 

procesu starzenia,

• Wdrażanie rozwiązań, których celem jest zmiana wizerunku starości,

• Podjęcie działań zmierzających do wyrównania różnic między subregionami Wielkopolski, 

• Wdrażanie innowacji i nowoczesnych technologii wspierających osoby starsze.



NA ZAKOŃCZENIE…

TO LUDZIE 
ZMIENIAJĄ 

RZECZYWISTOŚĆ

WIELKOPOLSKA 
OTWARTA

W KAŻDYM 
DZIAŁANIU 

DOSTRZEGAMY 
CZŁOWIEKA


