PLAN DZIAŁAŃ
na 2018 rok
w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku
Lp. Podmiot
realizujący
działanie

Działanie
(np. konferencja, szkolenie
itp.)

1.

Otwarty Konkurs ofert:
1. Realizacja
przedsięwzięć
na rzecz integracji
międzypokoleniowej
ze szczególnym
uwzględnieniem
ekologii.
2. Realizacja działań na
rzecz wsparcia
rodzin i opiekunów
osób starszych
niesamodzielnych
3. Realizacja
subregionalnych
i/lub regionalnych
przedsięwzięć
prezentujących
pozytywny

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Poznaniu (Dział
Koordynacji
Polityki
Społecznej)

Priorytet/ cel operacyjny/
nazwa zadania,
w które wpisuje się działanie

1. Edukacja/Upowszechnienie
wiedzy na temat
starzenia/Promowanie idei
tworzenia programów
międzypokoleniowej
wymiany wiedzy i
doświadczeń opartych
na działaniu i współpracy
2. Aktywność/Promowanie
wolontariatu
seniorów/Propagowanie idei
wolontariatu jako formy
aktywności społecznej
3. Edukacja/Podniesienie
kompetencji osób
wspierających
seniorów/Upowszechnianie
wiedzy na temat podstaw
samoopieki i opieki nad

Grupy objęte
działaniami i liczba
odbiorców

Cel działania

Termin
realizacji
działania

Organizacje
pozarządowe oraz
podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r, poz. 450)

Wyłonienie ofert
i zlecenie
organizacjom
pozarządowym
do realizacji zadań
publicznych
Województwa
Wielkopolskiego
z dziedziny pomocy
społecznej
wpisujących się
w priorytety i cele
Strategii Polityki
Społecznej dla
Województwa
Wielkopolskiego
do 2020 roku
zmierzających
do wyrównywania

Luty listopad

Całkowity
koszt
działania
i źródło
finansowania
230.000,00 zł
– środki SWW

wizerunek seniora
i/lub promujących
aktywny styl życia
osób starszych
4. Popularyzowanie
działalności i
współpracy rad
seniorów z
województwa
wielkopolskiego
poprzez spotkania,
szkolenia, warsztaty

IX edycja TARGÓW „Viva
Seniorzy!”

niesprawnym seniorem
Aktywność/Zwiększenie
zainteresowania seniorów
oraz ich zaangażowania
w kulturę/Wspieranie
rozwoju zainteresowań
kulturalnych seniorów, w tym
m.in. propagowanie
kreatywności i twórczości
amatorskiej
5. Edukacja/Zwiększenie
wykorzystania potencjału
seniorów - ich wiedzy
i umiejętności
/Upowszechnianie idei
tworzenie centrów
edukacyjnych –
stacjonarnych i mobilnych
Bezpieczeństwo/Rozwój usług
i produktów na rzecz osób
starszych/
Propagowanie różnych form usług
w sektorze usług społecznych

Konkurs Viva! Wielkopolski Edukacja/Upowszechnienie
wiedzy na temat
Senior– edycja 2018
starzenia/Promowanie idei
tworzenia programów
międzypokoleniowej wymiany
wiedzy i doświadczeń opartych
na działaniu i współpracy

Współpraca z zespołem ds.
polityki senioralnej

szans i możliwości
mieszkańców
Wielkopolski oraz
wyrównywania różnic
między subregionami
województwa
wielkopolskiego

4.

1. Edukacja/Upowszechnienie
wiedzy na temat
starzenia/Promowanie idei
tworzenia programów

Osoby w wieku
dojrzałym i podeszłym,
ok 3-4 tys.
zwiedzających, ok. 100
wystawców.

Rozwój sektora tzw.
„srebrnej gospodarki”

19-20
13.000,00 zł –
października środki SWW

Osoby 60+, zgłaszane
przez
Starostów/Prezydentów
we współdziałaniu z
członkami Zespołu ds.
polityki senioralnej,
które w 2017r wyróżniły
się swoimi działaniami
na tle innych
(maksymalnie 2
kandydatów z każdego
Powiatu/Miasta)
Osoby powołane przez
Starostów/Prezydentów
Miast, które są
przedstawicielami:

Przyznanie tytułu
Viva! Wielkopolski
Senior – edycja 2018

19-20
32.000,00zł
października Środki SWW

Zespół ten będzie
realizował działania w
zakresie aktywizacji i
podnoszenia jakości

2018r.

bezkosztowo

Kolportaż
publikacji
Rzecznika
Praw
Obywatelskich, które są
skierowane
do
osób
starszych.

międzypokoleniowej
wymiany wiedzy i
doświadczeń opartych
na działaniu i współpracy
2. Aktywność/Promowanie
wolontariatu
seniorów/Propagowanie idei
wolontariatu jako formy
aktywności społecznej
3. Edukacja/Podniesienie
kompetencji osób
wspierających
seniorów/Upowszechnianie
wiedzy na temat podstaw
samoopieki i opieki nad
niesprawnym seniorem
4. Aktywność/Zwiększenie
zainteresowania seniorów
oraz ich zaangażowania
w kulturę/Wspieranie
rozwoju zainteresowań
kulturalnych seniorów, w tym
m.in. propagowanie
kreatywności i twórczości
amatorskiej
5. Edukacja/Zwiększenie
wykorzystania potencjału
seniorów - ich wiedzy
i umiejętności
/Upowszechnianie idei
tworzenie centrów
edukacyjnych –
stacjonarnych i mobilnych
Edukacja/Upowszechnienie
wiedzy na temat starzenia,
Edukacja/Zwiększenie
wykorzystania potencjału
seniorów - ich wiedzy
i umiejętności

1)
samorządu
terytorialnego;
2)
organizacji
pozarządowej
wspierającej aktywność
oraz podnoszenie
jakości życia osób
starszych;
3)
organizacji
pozarządowej
wspierającej osoby
starsze zależne, będące
w trudnej sytuacji
życiowej.

życia środowisk
senioralnych oraz
przeciwdziałał
wykluczeniu osób
starszych
niesamodzielnych i
zależnych.

Osoby starsze,
organizatorzy usług
skierowanych do osób
starszych, organizacje
pozarządowe

Upowszechnianie
wiedzy na temat praw
osób starszych.

2018

bezkosztowo
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Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Poznaniu
(Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej)

Projekt „Przepis na
wielkopolską innowację
społeczną – usługi
opiekuńcze dla osób
zależnych”. Liderem projektu
jest ROPS, partnerami
projektu: Miasto Poznań,
Poznańskie Centrum
SuperkomputerowoSieciowe.

Bezpieczeństwo/Rozwój usług i
produktów na rzecz osób
starszych/ Propagowanie różnych
form usług w sektorze usług
społecznych

Osoby zależne – osoby
dorosłe z
niepełnosprawnościami,
dzieci z
niepełnosprawnościami,
osoby starsze i ich
otoczenie.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Poznaniu, wraz z
partnerami, planuje
zaprojektowanie
procesu inkubacji
innowacji społecznych
w Wielkopolsce z
wykorzystaniem
potencjału sektora
społecznego w
Wielkopolsce –
różnego rodzaju
podmiotów, w tym
indywidualnych osób i
grup nieformalnych,
działających w
środowiskach
lokalnych
Wielkopolski.
Innowacje dotyczyć
będą wytwarzanych
produktów, sposobu
pracy, jak i kreowania
nowych zjawisk oraz
społecznej wartości
dodanej, w tym z
wykorzystaniem
technik
komunikacyjnoinformatycznych, w
celu doprowadzenia
do trwałej poprawy
jakości usług
społecznych w

2016-2019

Projekt
współfinanso
wany ze
środków
europejskich
EFS w ramach
PO WER
2014+
Budżet
projektu
wynosi:
2 770 401,57
zł, z czego
wkład własny
ROPS i
partnerów to:
83 112,05 zł,
dofinansowa
nie UE: 2 612
211,64 zł.

regionie.
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Wojewódzki
Urząd Pracy w
Poznaniu

Komenda
Wojewódzka
Policji
w Poznaniu
przy współpracy
z
Wojewódzką
Stacją
SanitarnoEpidemiologiczna
w Poznaniu,
Wojewódzkim
Inspektoratem
Inspekcji
Handlowej,
Wojewódzką
Inspekcją
Farmaceutyczną,
Towarzystwem
Uniwersytetu

Świadczenie usług z zakresu
poradnictwa zawodowego:
konsultacje uwzględniające
indywidualną problematykę
zawodową, możliwości
dopasowania obszaru
zawodowego do swoich
kompetencji i stanu zdrowia
oraz zajęcia grupowe
rozwijające umiejętności w
zakresie aktywnego
poszukiwania zatrudnienia
na współczesnym rynku
pracy oraz umiejętności
społeczne zwiększające
komfort ogólnożyciowego
funkcjonowania w różnych
relacjach interpersonalnych.

Priorytet II Aktywność

Program prewencyjny
BEZPIECZNE ŻYCIE
SENIORÓW, Warsztaty,
szkolenia, spotkania
dotyczące
bezpieczeństwa
osobistego i publicznego
(działania na terenie całego
województwa
wielkopolskiego w
Uniwersytetach Trzeciego
Wieku, klubach seniora i
innych stowarzyszeniach
oraz zrzeszających
seniorów).

Edukacja/Zwiększenie
wykorzystania
potencjału seniorów - ich wiedzy
i umiejętności/Inicjowanie
i promowanie akcji z udziałem
seniorów w środowisku lokalnym,
pokazujących i wykorzystujących
ich
potencjał; Promowanie
senioralnych
grup doradczych;
Bezpieczeństwo/Wzmocnienie
systemów bezpieczeństwa
osobistego
i publicznego seniorów;
Przeciwdziałanie przemocy wobec
osób starszych.
Zdrowie.

Osoby 50+
Osoby 60+

Wzrost wiedzy i
umiejętności
przydatnych przy
podejmowaniu decyzji
zawodowych
i w poruszaniu się po
współczesnym rynku
pracy, zwiększanie
aktywności społeczno
– zawodowej osób
starszych.

Dostępność
usług
doradczych
przez cały
rok.

Fundusz
Pracy

Seniorzy
województwa
wielkopolskiego

Podniesienie
świadomości
seniorów w zakresie
wpływu
prawidłowych
zachowań w sytuacji
zagrożenia - na ich
własne
bezpieczeństwo.
Wzrost rozpoznania
poprzez
uświadamianie
konieczności
zgłaszania zdarzeń
z udziałem osób
starszych
i mobilizowanie tej
grupy docelowej do
informowania Policji
o sytuacjach

Począwszy
od roku
2014 –
priorytet
lokalny
Policji
Wielkopols
kiej

Działania nie
obciążają
budżetu KWP
w Poznaniu,
realizowane
w ramach
służby bądź
też w salach
wykładowych
podmiotów
współpracują
cych.

Cel operacyjny Wzrost aktywności
zawodowej seniorów
Zadanie Wspieranie poradnictwa
zawodowego

Trzeciego Wieku
w Poznaniu oraz
Wojewódzką
Komendą
Państwowej
Straży Pożarnej
w Poznaniu.
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Komenda
Wojewódzka
Policji
w Poznaniu przy
współpracy z
Wojewódzką
Stacją
SanitarnoEpidemiologiczna
w Poznaniu,
Wojewódzkim
Inspektoratem
Inspekcji
Handlowej,
Narodowym
Bankiem
Polskim,
Wojewódzką
Komendą
Państwowej
Straży Pożarnej
w Poznaniu oraz
Korporacją
Kominiarzy
Polskich.

Stoisko prewencyjne
podczas Targów
Senioralnych – Viva Seniorzy

Edukacja/Zwiększenie
wykorzystania
potencjału seniorów - ich wiedzy
i umiejętności/Inicjowanie
i promowanie akcji z udziałem
seniorów w środowisku lokalnym,
pokazujących i wykorzystujących
ich
potencjał; Promowanie
senioralnych
grup doradczych;
Bezpieczeństwo/Wzmocnienie
systemów bezpieczeństwa
osobistego
i publicznego seniorów;
Przeciwdziałanie przemocy wobec
osób starszych.
Zdrowie.

Seniorzy
województwa
wielkopolskiego

przestępczych z ich
udziałem.
Stworzenie koalicji
zrzeszającej organy
rządowej
administracji
zespolonej, służb
społecznych oraz
organizacji
pozarządowych
– działającej
kompleksowo
na rzecz osób
starszych.
Podniesienie
świadomości
seniorów w zakresie
wpływu
prawidłowych
zachowań w sytuacji
zagrożenia - na ich
własne
bezpieczeństwo.
Wzrost rozpoznania
poprzez
uświadamianie
konieczności
zgłaszania zdarzeń
z udziałem osób
starszych
i mobilizowanie tej
grupy docelowej do
informowania Policji
o sytuacjach
przestępczych z ich
udziałem.
Stworzenie koalicji
zrzeszającej organy
rządowej
administracji
zespolonej, służb

Maj 2018

Działania nie
obciążają
budżetu KWP
w Poznaniu,
realizowane
w ramach
służby. W
przypadku
podmiotów
współpracują
cych nie
obciążające
również ich
budżetu ( w
ramach
realizowania
obowiązków
służbowych).
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Komenda
Wojewódzka
Policji
w Poznaniu
przy współpracy
z
bankiem PKO BP

Szkolenie dla pracowników
banku.

Bezpieczeństwo/Wzmocnienie
systemów bezpieczeństwa
osobistego
i publicznego seniorów;

Pracownicy banku,
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Komenda
Wojewódzka
Policji
w Poznaniu przy
współpracy z
Centrum
Inicjatyw
Senioralnych w
Poznaniu

Spotkania z seniorami
połączone z elementami
artystyczno – kulturalnymi
pn. Senioralni.

Edukacja/Zwiększenie
wykorzystania
potencjału seniorów - ich wiedzy
i umiejętności/Inicjowanie
i promowanie akcji z udziałem
seniorów w środowisku lokalnym,
pokazujących i wykorzystujących
ich
potencjał;

Seniorzy z powiatu
poznańskiego

8

Komenda
Wojewódzka
Policji
w Poznaniu
przy współpracy
z
Pocztą Polską.

Szkolenie dla pracowników
Poczty Polskiej - listonoszy.

Bezpieczeństwo/Wzmocnienie
systemów bezpieczeństwa
osobistego
i publicznego seniorów;
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Departament
Sportu i Turystyki
UMWW

Otwarty konkurs ofert na
realizację w formie
wspierania zdań publicznych
Województwa
Wielkopolskiego w

Priorytet II
Cel operacyjny 3 „Zwiększenie
zainteresowania seniorów
sportem i turystyką”

społecznych oraz
organizacji
pozarządowych
– działającej
kompleksowo
na rzecz osób
starszych.
Szkolenie pod kątem
podniesienia
świadomości
pracowników banków
dotyczącej skali
problemu
przestępczości
skierowanej przeciwko
osobom starszym.
Spotkania
profilaktyczne
połączone z występem
Chóru Komedy
Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu oraz
wizytą w Sali Tradycji
KWP w Poznaniu.

Marzec –
kwiecień
2018.

Koszty
przedsięwzięc
ia pokryte w
całości przez
PKO BP.

Październik
2018

Działania nie
obciążają
budżetu KWP
w Poznaniu,
realizowane
w ramach
służby

Pracownicy Poczty
Polskiej.

Szkolenie pod kątem
Pierwsze
podniesienia
półrocze
świadomości
2018 roku.
listonoszy dotyczącej
skali problemu
przestępczości
skierowanej przeciwko
osobom starszym.

Koszty
przedsięwzięc
ia pokryte w
całości przez
Pocztę
Polską..

Organizacje
pozarządowe składające
oferty w ramach
otwartego konkursu
ofert.

Pełniejsze
zaspokajanie potrzeb i
podniesienie poziomu
życia mieszkańców
województwa

W ramach
otwartego
konkursu
ofert na
realizację

Nabór ofert:
od
13.12.2017
do
03.01.2018

dziedzinie turystyki i
krajoznawstwa w roku 2018
– Popularyzacja turystyki i
krajoznawstwa oraz
upowszechnianie wiedzy o
walorach turystycznych
województwa
wielkopolskiego.

wielkopolskiego.
Zadanie:
„Wspieranie tworzenia warunków
dla rozwoju sportoworekreacyjnego seniorów na terenie
województwa wielkopolskiego”

Przy ocenie
merytorycznej ofert
dodatkowe punkty
uzyskają zadania
adresowane do dzieci i
młodzieży i/lub osób z
niepełnosprawnościami
i/lub osób starszych.

Konkurs został ogłoszony 13
grudnia 2017 r. Uchwałą nr
4668/2017 ZWW z dnia 7
grudnia 2017 r.

Popularyzacja
walorów
turystycznych
województwa
wielkopolskiego wśród
turystów
przybywających do
województwa
wielkopolskiego.

Termin składania ofert minął
3 stycznia 2018 r.
Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu: do
końca marca 2018 r.
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Departament
Sportu i Turystyki
UMWW

Otwarty konkurs ofert na
realizację w formie
powierzenia i wspierania
zdań publicznych
Województwa
Wielkopolskiego w
dziedzinie turystyki i
krajoznawstwa w roku 2018:

Upowszechnianie
turystyki
kwalifikowanej oraz
krajoznawstwa i
edukacji
krajoznawczej wśród
dzieci i dorosłych.

Realizacja
zadań:
od
03.04.2018
do
28.12.2018

Priorytet II
Cel operacyjny 3 „Zwiększenie
zainteresowania seniorów
sportem i turystyką”

Organizacje
pozarządowe składające
oferty w ramach
otwartego konkursu
ofert.

Zadanie:
„Wspieranie tworzenia warunków

Przy ocenie
merytorycznej ofert

Pełniejsze
zaspokajanie potrzeb i
podniesienie poziomu
życia mieszkańców
województwa
wielkopolskiego.
Upowszechnianie

Nabór ofert:
od
13.12.2017
do
03.01.2018
Realizacja
zadań:

zadań
publicznych w
dziedzinie
turystyki i
krajoznawstw
a w budżecie
województwa
wielkopolskie
go
zaplanowano
kwotę 90 000
zł.
Do czasu
rozstrzygnięci
a konkursu
nie jest
możliwe
określenie
listy
dofinansowa
nych
projektów
adresowanyc
h do osób
starszych w
roku 2018.
Źródło
finansowania:
budżet
Województw
a
Wielkopolskie
go
W ramach
otwartego
konkursu
ofert na
realizację
zadań
publicznych w
dziedzinie

 Organizacja akcji
„Weekend na Szlaku
Piastowskim”.
 Organizacja otwarcia
sezonu wodnego na
Wielkiej Pętli
Wielkopolski.

dla rozwoju sportoworekreacyjnego seniorów na terenie
województwa wielkopolskiego”

dodatkowe punkty
uzyskają zadania
adresowane do dzieci i
młodzieży i/lub osób z
niepełnosprawnościami
i/lub osób starszych.

turystyki
kwalifikowanej oraz
krajoznawstwa i
edukacji
krajoznawczej wśród
dzieci i dorosłych.

od
03.04.2018
do
31.08.2018

Popularyzacja
walorów
turystycznych
województwa
wielkopolskiego wśród
turystów
przybywających do
województwa
wielkopolskiego.

Konkurs został ogłoszony 13
grudnia 2017 r. Uchwałą nr
4668/2017 ZWW z dnia 7
grudnia 2017 r.
Termin składania ofert minął
3 stycznia 2018 r.
Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu: do
końca marca 2018 r.
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Katedra i Klinika
Medycyny
Paliatywnej wraz
z
Katedrą Chemii i
Biochemii
Klinicznej
Uniwersytet
Medyczny im. K.
Marcinkowskiego
ul. Fredry 10
Poznań
Pracownia
Terapii
Zajęciowej,
Katedra Geriatrii

V Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Dietetyka
gerontologiczna
–
wyzwania
i szanse”

Edukacja/Podniesie kompetencji
osób wspierających seniorów/
Upowszechnianie wiedzy na temat
podstaw samoopieki i opieki nad
niesprawnym seniorem

Dietetycy,
pielęgniarki,
opiekunowie osób
starszych,
fizjoterapeuci,
psycholodzy, osoby
świadczące usługi
na rzecz osób
starszych, studenci,
doktoranci

Podniesienie
kompetencji osób
wspierających
seniorów

09.02.2018r

I konferencja NaukowoSzkoleniowa „Innowacje w
Terapii Zajęciowej”

Edukacja/Podniesie kompetencji
osób wspierających seniorów/
Upowszechnianie wiedzy na temat
podstaw samoopieki i opieki nad

Terapeuci zajęciowi,
pielęgniarki,
opiekunowie osób
starszych,

Podniesienie
kompetencji osób
wspierających
seniorów

27.02.2018

turystyki i
krajoznawstw
a w budżecie
województwa
wielkopolskie
go
zaplanowano
kwotę 60 000
zł.
Do czasu
rozstrzygnięci
a konkursu
nie jest
możliwe
wskazanie
realizatorów
wymienionyc
h działań.
Źródło
finansowania:
budżet
Województw
a
Wielkopolskie
go
Źródło
finansowania
– wpłaty od
uczestników
konferencji

Źródło
finansowania
– wpłaty od
uczestników
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14

15

16

i Gerontologii
Uniwersytet
Medyczny im. K.
Marcinkowskiego
ul. Fredry 10
Poznań
Pracownia
Geriatrii, Katedra
i Klinika
Medycyny
Paliatywnej,
Uniwersytet
Medyczny im. K.
Marcinkowskiego
ul. Fredry 10
Poznań
Pracownia
Geriatrii
Katedra i Klinika
Medycyny
Paliatywnej
Uniwersytet
Medyczny im. K.
Marcinkowskiego
ul. Fredry 10
Poznań

Pracownia
Geriatrii
Katedra i Klinika
Medycyny
Paliatywnej
Uniwersytet
Medyczny im. K.
Marcinkowskiego
ul. Fredry 10
Poznań
Pracownia
Geriatrii

niesprawnym seniorem

III Ogólnopolska Konferencja
Naukowa
GERIATRIA i MEDYCYNA
PALIATYWNA

Edukacja/Podniesie kompetencji
osób wspierających seniorów/
Upowszechnianie wiedzy na temat
podstaw samoopieki i opieki nad
niesprawnym seniorem

Studia Podyplomowe
Geriatria
z Elementami
Opieki Długoterminowej i
Medycyny Paliatywnej
Edycja V

Edukacja/Podniesie kompetencji
osób wspierających seniorów/
Upowszechnianie wiedzy na temat
podstaw samoopieki i opieki nad
niesprawnym seniorem

Projekt „ENRICHME” w
ramach Horyzont 2020

Edukacja/Podniesie kompetencji
osób wspierających seniorów/
Upowszechnianie wiedzy na temat
podstaw samoopieki i opieki nad
niesprawnym seniorem

Studencki Punkt
Konsultacyjny – porady

Edukacja/Podniesie kompetencji
osób wspierających seniorów/

fizjoterapeuci,
psycholodzy, osoby
świadczące usługi
na rzecz osób
starszych, studenci,
doktoranci
Lekarze,
pielęgniarki,
fizjoterapeuci,
opiekunowie osób
starszych,
psycholodzy, osoby
świadczące usługi
na rzecz osób
starszych, studenci,
doktoranci
Lekarze,
pielęgniarki,
fizjoterapeuci,
rehabilitanci,
specjaliści w terapii
zajęciowej,
promotorzy
zdrowia,
psychologowie,
socjologowie,
opiekunowie
społeczni
Osoby w wieku
podeszłym

Osoby w wieku
Podeszłym

konferencji

Podniesienie
kompetencji osób
wspierających
seniorów

Jesień 2018r Źródło
Poznań
finansowania
– wpłaty od
uczestników
konferencji

Podniesienie
kompetencji osób
wspierających
seniorów

2018r

Źródło
finansowania
– wpłaty od
uczestników

Podniesienie
kompetencji osób
wspierających
seniorów

styczeń-luty
2018r

Źródło
finasowania
– środki
otrzymane z
Unii
Europejskiej
w ramach
Horyzont
2020

Podniesienie
kompetencji osób

2018

Brak
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Katedra i Klinika
Medycyny
Paliatywnej
Uniwersytet
Medyczny im. K.
Marcinkowskiego
ul. Fredry 10
Poznań
Wielkopolskie
Samorządowe
Centra
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego,
dla których
organem
3.
prowadzącym
jest Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego4.
5.

6.

7.
8.
9.

dietetyka

Upowszechnianie wiedzy na temat
podstaw samoopieki i opieki nad
niesprawnym seniorem

Studenci dietetyki

wspierających
seniorów

1. Prowadzenie kształcenia w
zawodach: opiekun osoby
starszej, opiekun w Domu
Pomocy Społecznej,
terapeuta zajęciowy.
2. Warsztaty terapii
zajęciowej dla seniorów.
2. Współpraca
wolontariuszy: uczniów i
słuchaczy z uniwersytetem
trzeciego wieku itd.
3. Programy profilaktyczne.
4. Wykłady dla seniorów z
zakresu m.in. profilaktyki
zdrowotnej, znaczenia
diety, szkolenia i pokazy z
zakresu udzielania
pierwszej,
5. Wspieranie placówek
dziennego pobytu, klubów
i ośrodków oraz UTW
6. Organizowanie porad
lekarzy specjalistów.
7. terapeuta zajęciowy
8. Spotkania integracyjne z
osobami starszymi,
organizacja imprez
okolicznościowych itd.

Priorytet I: Edukacja
Cele operacyjne:
1,2,3, 4.

Osoby starsze
zamieszkałe na terenie
Woj. Wlkp.

1. Integracja
cały rok
wewnątrzpokoleniowa
i międzypokoleniowa
osób starszych.
2. Pomoc osobom
starszym
w zakresie usług
opiekuńczych,
medycznych i
kosmetycznych.
3. Profilaktyka
zdrowotna
zapewniająca większą
sprawność w
zawansowanej
starości.
4. Międzypokoleniowa
wymiana
doświadczeń,
stymulacja aktywności
osób starszych i
młodzieży,
upowszechnianie form
ciekawego i
pożytecznego
spędzania wolnego
czasu.
5. Wspieranie i
budowanie
solidarności
międzypokoleniowej.

Środki
własne,
sponsorzy,
działania
bezkosztowe.
, wpłaty od
uczestników
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Jarociński
Uniwersytet
Trzeciego Wieku

W świecie sztuki - co
widzimy.

19

Stowarzyszenie
"strefa Kultury"

20
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•

3. Realizacja projektów służących
wspieraniu edukacji kulturalnej i
rozwoju kompetencji kulturalnych
mieszkańców Wielkopolski.

Studenci uniwersytetu
trzeciego wieku
(południowa
Wielkopolska)

Projekt: DZIADEK DO
ORZECHÓW

6. Wspieranie projektów
umożliwiających realizację
przedsięwzięć na rzecz kultury w
miejscowościach oddalonych od
centrów kultury.

Osoby starsze

Warsztaty teatralne
wystawienie
przedstawienia pn
Dziadek do Orzechów

2018-05-25
2018-12-31

Departament
Kultury

Rozpoczęcie realizacji
projektu „Artysta senior:
miedzy sceną a kulisami.
Zmiany zawodów
artystycznych przez
pracowników kultury w
Wielkopolsce”

Projekt złożony w ramach
konkursu
nr RPWP.06.06.01-IŻ-00-30005/17

Osoby starsze,
wielkopolskie instytucje
kultury

Przekwalifikowanie
zawodowe artystów,
którzy ze względu na
wiek utracili
predyspozycje do
wykonywania zawodu

Departament
Zdrowia UMWW

6 programów
profilaktycznych
realizowanych przez
podmioty lecznicze w
ramach przyznanych dotacji
z budżetu województwa
wielkopolskiego:
1.Program psychiatryczny

PRIORYTET III
Rehabilitacja i profilaktyka
zdrowotna osób z
niepełnosprawnościami

27 224 mieszkańców
Województwa
Wielkopolskiego

Profilaktyka
i Promocja zdrowia

Rozstrzygni
ęcie
konkursu
maj 2018,
rozpoczęcia
działania
wrzesień
2018 r.
Kwiecień Grudzień
2017

Cel Operacyjny 1
Poprawa jakości zdrowia osób z
niepełnosprawnościami

•

Warsztaty
plastyczne,
wyjazdy do
Karkowa i
Śmiełowa

2018-03-01
2018-12-17

9 900,00 zł
całkowity
koszt
9 000,00 zł –
dofinansowa
nie
Źródło –
samorząd
Województ
wa
Wielkopolski
ego
50 000,00 zł
całkowity
koszt
25 000,00 zł –
dofinansowa
nie
Źródło –
samorząd
Województw
a
Wielkopolskie
go
16 000 zł
wkład własny
216 218,75
UE

1.859.500 zł
(Środki
Samorządu
Województw
a
Wielkopolskie
go)
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Departament
Zdrowia UMWW

terapeutycznorehabilitacyjny połączony z
aktywizacją pacjentów
2.Program profilaktyczny
wczesnego wykrywania raka
płuc
3.Program profilaktyczny
wczesnego wykrywania
gruźlicy
4.Program profilaktyczny
schorzeń układu
oddechowego
5.Program profilaktyki i
wczesnego wykrywania
chorób układu moczowopłciowego mężczyzn
6. Program profilaktyki i
wczesnego wykrywania
nowotworów złośliwych
dolnego przewodu
pokarmowego
Promocja zdrowia
psychicznego:
• otwarty konkurs ofert dla
organizacji pozarządowych
na rzecz promowania i
wspieranie działań
edukacyjnych i
profilaktycznych w zakresie
zdrowia psychicznego wśród
mieszkańców Wielkopolski –
dotacje przyznane dla 2
podmiotów.
• Otwarty konkurs dla
organizacji pozarządowych
na rzecz promowania idei
krwiodawstwa wśród
mieszkańców Wielkopolski
oraz działania na rzecz
poprawy jakości życia osób z
cukrzycą typu 2

Zadanie: Promowanie i wspieranie
programów profilaktycznych

PRIORYTET III
Rehabilitacja i profilaktyka
zdrowotna osób z
niepełnosprawnościami
Cel Operacyjny 1
Poprawa jakości zdrowia osób z
niepełnosprawnościami

Mieszkańcy
Wielkopolski

Promocja zdrowia
psychicznego

Czerwiec/Gr
udzień 2017

22 924 zł
(Środki
Samorządu
Województw
a
Wielkopolskie
go)

Zadanie: Promowanie i wspieranie
programów profilaktycznych
Wrzesień/G 30 000zł
rudzień2017 (środki
Samorządu
WW)

• mały grant – przyznano
środki na projekt w ramach
zadania publicznego WW w
dziedzinie ochrony i promocji
zdrowia pn. Warsztaty
rehabilitacyjne dla osób z
chorobą Parkinsona

Listopad/Gr
udzień 2017

9 880 zł
(środki
Samorządu
WW)

