
  
 

PLAN DZIAŁAŃ 
 

na 2020 rok 
 

w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku 
 

 

Lp. Podmiot 
realizujący 
działanie 

Działanie 
(np. konferencja, szkolenie 
itp.) 

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

Grupy objęte 
działaniami i liczba 
odbiorców  

Cel działania Termin 
realizacji 
działania 

Całkowity 
koszt 
działania  
i źródło 
finansowania 

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

Otwarty Konkurs ofert: 
1. Realizacja 

przedsięwzięć na 
rzecz integracji 
międzypokoleniowej 

2. Realizacja 
subregionalnych 
i/lub regionalnych 
przedsięwzięć pn. 
Wielkopolskie Dni 
Seniora 
prezentujących 
pozytywny 
wizerunek seniora 
i/lub promujących 
aktywny styl życia 
osób starszych. 

3. Innowacyjne metody 
wsparcia 

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 

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 2019 r., poz. 688, z 
późn. zm.) 

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 

240.000,00 zł 
(działalność 
na rzecz osób 
w wieku 
emerytalnym 
) – środki 
SWW 



mieszkańców 
domów pomocy 
społecznej na 
przykładzie trzech 
innowacji 
wypracowanych w 
ramach projektu 
"Przepis na 
Wielkopolską 
Innowację 
Społeczną" usługi 
opiekuńcze dla osób 
zależnych: 
- Kronika 
wspomnień - jako 
twórcza forma 
wsparcia seniorów w 
procesie adaptacji 
do życia w domu 
pomocy społecznej 
i/lub 
- Kołdra 
terapeutyczna 
seniora i/lub 
- Zwierzaki 
prawdziwymi 
przyjaciółmi 
seniorów - 
zooterapia w domu 
pomocy społecznej 
Ww. innowacje 
dostępne są pod 
adresem:  
https://www.inkuba
torwins.pl/wp-
content/uploads/20
19/03/Innowacje-
_Wins.pdf 

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 

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

XI edycja TARGÓW „Viva 
Seniorzy!” 

Bezpieczeństwo/Rozwój usług 
i produktów na rzecz osób 
starszych/ 

Osoby w wieku 
dojrzałym i podeszłym, 
ok 4 tys. zwiedzających, 

Rozwój sektora tzw. 
„srebrnej gospodarki” 

6-7 
listopada 
2020 

41 300,00 zł – 
środki SWW 



Propagowanie różnych form usług 
w sektorze usług społecznych 
 

ok. 100 wystawców. 

Konkurs Viva! Wielkopolski 

Senior– edycja 2020 

Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 
 

Osoby 60+, instytucje, 
firmy działające w 
obszarze wsparcia osób 
starszych, zgłaszane 
przez 
Starostów/Prezydentów
, które w 2019r. 
wyróżniły się swoimi 
działaniami na tle 
innych 

Celem Konkursu jest 
nagrodzenie/wyróżnie
nie ponadprzeciętnych 
postaw seniorów                       
i promowanie 
zrealizowanych 
inicjatyw w roku 2019 
w wielkopolskich 
społecznościach 
lokalnych, 
wyróżnienie 
firmy/przedsiębiorstw
a oraz/lub 
podmiotu/instytucji, 
która w 2018 roku w 
 swoich działaniach 
uwzględniało 
produkty/usługi na 
rzecz osób starszych, 
a także ich 
upowszechniania. 

Czerwiec – 
listopad 
2020 

25 700,00zł 
Środki SWW 

Spotkanie Wielkopolskich 

Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku 

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 

Przedstawiciele 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z 
Wielkopolski 

Wspieranie działań 
UTW na terenie 
Województwa 
Wielkopolskiego, 
poprzez 
profesjonalizację 
istniejących UTW, 
integrację środowiska 
na rzecz bardziej 
efektywnej 
współpracy oraz 
szerzenie informacji 
na temat UTW na 
terenie województwa.  

Wrzesień 
2020r. 

53 800,00 zł 
środki SWW 



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 

  Spotkanie Wielkopolskich 

Rad Seniorów 

1. Edukacja/Upowszechnieni
e 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 
niesprawnym seniorem 

4. Aktywność/Zwiększenie 

Przedstawiciele 
Miejskich/Gminnych 
Rad Seniorów z 
Wielkopolski 

Wspieranie działań 
Rad Seniorów na 
terenie Województwa 
Wielkopolskiego, 
poprzez 
profesjonalizację 
istniejących Rad, 
integrację środowiska 
na rzecz bardziej 
efektywnej 
współpracy oraz 
szerzenie informacji 
na temat Rad 
Seniorów na terenie 
województwa. 

Czerwiec 
2020r.  

56 800,00zł  
Środki SWW 



zainteresowania seniorów 
oraz ich zaangażowania 
w kulturę/Wspieranie 
rozwoju zainteresowań 
kulturalnych seniorów, w tym 
m.in. propagowanie 
kreatywności i twórczości 
amatorskiej 
Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów - ich wiedzy 
i umiejętności 
/Upowszechnianie idei 
tworzenie centrów 
edukacyjnych – 
stacjonarnych i mobilnych 

  Profesjonalna sesja 

zdjęciowa seniorów 

1. Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 
2. Aktywność/Zwiększenie 
zainteresowania seniorów oraz ich 
zaangażowania 
w kulturę/Wspieranie rozwoju 
zainteresowań kulturalnych 
seniorów, w tym m.in. 
propagowanie kreatywności 
i twórczości amatorskiej 

Osoby starsze z 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Uhonorowanie 
aktywnych seniorów z 
Województwa 
Wielkopolskiego i 
kreowanie 
pozytywnego 
wizerunku osób 
starszych. 

Grudzień 
2020r.  

5500,00zł 

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

Upowszechnianie publikacji 
nt. innowacji społecznych 
wypracowanych w ramach 
Inkubatora Innowacji 
Społecznych WINS  

Bezpieczeństwo/Rozwój usług i 
produktów na rzecz osób 
starszych/  
Propagowanie różnych form usług 
w sektorze usług społecznych 
Edukacja/Podniesienie 
kompetencji osób wspierających 
seniorów/Upowszechnianie 
wiedzy na temat podstaw 
samoopieki i opieki nad 

3 spotkania w 
subregionach dla 15 
osób każde, dystrybucja 
publikacji wśród kadry 
DPS i innych organizacji 
wspierających osoby 
starsze 

Upowszechnianie 
innowacji społecznych 
wypracowanych w 
ramach Inkubatora 
Innowacji Społecznych 
WINS  

2020 SWW  
20.000zł 
publikacje 
5850zł 



niesprawnym seniorem 

Wsparcie innowacyjnych 
rozwiązań na rzecz osób 
starszych o ograniczonej 
mobilności i percepcji w 
ramach działań Inkubatora 
Innowacji Społecznych 
Generator Dostępności 

Bezpieczeństwo/Rozwój usług i 
produktów na rzecz osób 
starszych/  
Propagowanie różnych form usług 
w sektorze usług społecznych 
Edukacja/Podniesienie 
kompetencji osób wspierających 
seniorów/Upowszechnianie 
wiedzy na temat podstaw 
samoopieki i opieki nad 
niesprawnym seniorem 

Wsparcie innowacji wg 
zgłoszonych w 
otwartych naborach 
pomysłów 

Wsparcie 
innowacyjnych 
rozwiązań na rzecz 
osób starszych o 
ograniczonej 
mobilności i percepcji 
w ramach działań 
Inkubatora Innowacji 
Społecznych 
Generator 
Dostępności 

2020 Projekt 
finansowany 
ze środków 
UE 
Budżet na 
2020 r: 
455.559zł 

3 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 
 
 

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 
 
Cel operacyjny Wzrost aktywności 
zawodowej seniorów 
 
Zadanie Wspieranie poradnictwa 
zawodowego seniorów i 
dojrzałych pracowników 

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 

4 Wojewódzki  
Urząd Pracy  
w Poznaniu 

Prowadzenie działań 
sprawozdawczych w ramach 
Programu badań 
statystycznych statystyki 
publicznej, badania własne 
dotyczące problematyki 
zatrudnienia w wybranych 
grupach, upowszechnianie 
wyników badania „Srebrna 

PRIORYTET II – AKTYWNOŚĆ 
Cel operacyjny – 1. Zwiększenie 
aktywności zawodowej seniorów 
 
Zadanie 3. Wspieranie działań na 
rzecz poprawy wizerunku seniora 
na rynku pracy 
 

Osoby starsze na rynku 
pracy w województwie 
wielkopolskim, w tym 
bezrobotni 45+ i 
„dojrzali pracownicy”.  
 
Odbiorcy: instytucje i 
osoby zainteresowane 
tematyką rynku pracy 

Monitorowanie stanu 
bieżącego danych 
liczbowych dot. osób 
bezrobotnych 45+ 
(kwartalnie ) i 50+ 
(miesięcznie), 
diagnoza problemów 
związanych z 
zatrudnianiem osób 

Sprawozdan
ie dot. 
rynku pracy 
miesięcznie, 
kwartalnie i 
rocznie 
zgodnie z 
PBSSP.  
 

W ramach 
działań 
własnych 
 
 
 
 
 
 



gospodarka na 
wielkopolskim rynku pracy – 
aktywność zawodowa osób 
50+ i osób 60+” (w tym 
konferencja) 

starszych, 
upowszechnianie 
wiedzy o 
funkcjonowania osób 
starszych na rynku 
pracy 

Badania 
własne na 
lokalnych 
rynkach 
pracy III kw. 
2020 r. 
 
 
 
 
Konferencja 
– marzec 
2020 

 
W ramach 
projektu 
„Ocena, 
badania i 
analizy oraz 
kontrola 
WRPO 2014-
2020 w latach 
2015-2023 – 
WUP w 
Poznaniu” 
PT WRPO 
2014-2023 
 
 
7000, 0 zł - 
Budżet WUP 

5 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu za 
pośrednictwem 
Powiatowych 
Urzędów Pracy 

Wsparcie w aktywnym 
poszukiwaniu pracy m.in. 
przez działania na rzecz 
podnoszenia kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych 
oraz ich lepszego 
dopasowania do potrzeb 
rynku pracy, wsparcie w 
zdobyciu doświadczenia 
zawodowego, poradnictwo 
zawodowe, pośrednictwo 
pracy, doposażenie miejsca 
pracy oraz inne instrumenty 
wymienione w ustawie o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy; 
wsparcie będzie 
poprzedzone identyfikacją 
indywidualnych potrzeb 
w ramach: 
Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 

Aktywność/ Wzrost aktywności 
zawodowej seniorów/ Wspieranie 
poradnictwa zawodowego, w tym 
m.in. wspieranie usług 
świadczonych 
indywidualnym osobom. 

Osoby powyżej 50 roku 
życia pozostające bez 
pracy zarejestrowane w 
PUP jako bezrobotne 

Wzrost zatrudnienia 
osób bezrobotnych, 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji na 
rynku pracy. 

2020  r. Limit 
Funduszu 
Pracy 
przeznaczony 
na Działanie 
6.1 WRPO 
2014+ w 2020 
roku 
41 453 
556,70 zł.   
 
Całkowity 
koszt 
działania:  
ze względu na 
skierowanie 
projektów do 
szerszej grupy 
osób, trudno 
jednoznaczni
e oszacować 
koszt 
działania. 



Działanie 6.1 Aktywizacja 
zawodowa osób 
bezrobotnych i 
poszukujących pracy –
projekty realizowane przez 
PSZ  
 
Tryb pozakonkursowy  
realizowany przez 
powiatowe urzędy pracy. 

  
Źródło 
finansowania: 
EFS -wkład 
UE, wkład 
krajowy 

6 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 
poprzez projekty 
konkursowe 

Wsparcie będzie realizowane 
w zakresie instrumentów i 
usług rynku pracy zgodnie z 
ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 
w ramach  
Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 
Działanie 6.2 Aktywizacja 
zawodowa 

Aktywność/ Wzrost aktywności 
zawodowej seniorów/ Wspieranie 
poradnictwa zawodowego, w tym 
m.in. wspieranie usług 
świadczonych 
indywidualnym osobom. 

Osoby powyżej 50 roku 
życia bezrobotne oraz 
bierne zawodowo, ale 
również pracujące 
znajdujące się w 
szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

Celem działania jest 
wzrost zatrudnienia 
oraz poprawa sytuacji 
na rynku pracy osób 
bezrobotnych, 
poszukujących pracy, i 
biernych zawodowo i 
pracujących, 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji na 
rynku pracy. 

2020 r. W roku 2020 
będzie trwała 
kontynuacja 
działań 
realizowanyc
h projektów 
oraz planuje 
się pozostałą 
kontraktację 
środków z 
Działania 6.2 
WRPO 
(konkursowe) 
– konkurs 
ogłoszony w 
2018 r., 
planowana 
jest 
kontraktacja 
pozostałych 
umów tj. 56 
965 386,06 
PLN. 
 
Całkowity 
koszt 
działania:  
ze względu na 
skierowanie 
projektów do 
szerszej grupy 



osób, trudno 
jednoznaczni
e oszacować 
koszt 
działania.  
 
Źródło 
finansowania: 
EFS -wkład 
UE, wkład 
krajowy 

7 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy  
z Wojewódzką 
Stacją Sanitarno 
– 
Epidemiologiczną 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej oraz 
Komendą 
Wojewódzką 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Poznaniu. 
 
 

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 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. 

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 
społecznych oraz 
organizacji 
pozarządowych – 
działającej 
kompleksowo na rzecz 

2020 rok. Działanie nie 
obciążające 
budżetu KWP 
w Poznaniu 
realizowane  
w ramach 
służby bądź 
też w salach 
wykładowych 
podmiotów 
współpracują
cych. 



osób starszych. 

8 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy z 
Wojewódzką 
Stacją Sanitarno 
– 
Epidemiologiczna  
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej, 
Komendą 
Wojewódzką 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Ośrodkiem 
Ruchu 
Drogowego w 
Poznaniu, 
Fundacją 
Santander Bank 
Polska, Skoda 
Auto Lab. 
 

Stoisko Prewencyjne 
podczas targów senioralnych  
„ Viva Seniorzy” 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów – ich wiedzy 
 i umiejętności, 
promowanie senioralnych grup 
doradczych;  
Bezpieczeństwo / Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego 
 i publicznego seniorów  
Przeciwdziałanie przemocy wobec 
osób starszych. 
Zdrowie. 

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 
przestępczych z ich 
udziałem.  
Stworzenie koalicji 
zrzeszającej organy 
rządowej administracji 
zespolonej, służb 
społecznych oraz 
organizacji 
pozarządowych – 
działającej 
kompleksowo na rzecz 
osób starszych. 

2020 rok. Działanie nie 
obciążające 
budżetu KWP  
w Poznaniu 
realizowane 
w ramach 
służby.  
W przypadku 
podmiotów 
współpracują
cych również 
nie 
obciążające 
ich budżetu ( 
w ramach 
realizowania 
obowiązków 
służbowych). 

9 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy z 
Centrum 
Inicjatyw 
Senioralnych w 
Poznaniu. 

Spotkanie z seniorami 
połączone z elementami 
edukacyjnymi 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. 

Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa 
seniorów podczas 
spotkań 
profilaktycznych 
połączonych z wizytą 
w Sali tradycji KWP w 
Poznaniu, pokazem 
tresury psów 

 2020 rok. Działania nie 
obciążające 
budżetu KWP 
w Poznaniu 
realizowane 
w ramach 
służby.  



 policyjnych oraz 
pokazem sprzętu 
służbowego. 

10 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy z 
Urzędem 
Marszałkowskim 
Województwa 
Wielkopolskiego, 
Uniwersytetem 
Medycznym im. 
Karola 
Marcinkowskiego 
w Poznaniu, 
Wojewódzką 
Stacją Sanitarno 
– 
Epidemiologiczna 
w Poznaniu, 
Wojewódzkim 
Inspektoratem 
Inspekcji 
Handlowej, 
Komendą 
Wojewódzką 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Poznaniu, 
Centrum 
Inicjatyw 
Senioralnych  
w Poznaniu, 
Fundacją 
Santander Bank 
Polska, Skoda 
Auto Lab. 

Konferencja senioralne 
 w tematyce współczesnych 
zagrożeń. 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
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. 

Seniorzy Województwa 
wielkopolskiego, 
Instytucje związane 
 z zapewnieniem 
bezpieczeństwa 
seniorom. 

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.  
Zdrowie. 
Bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym. 
 

2020 rok. Koszty 
przedsięwzięc
ia pokryte 
przez 
partnerów 
projektu. 

11 Komenda 
Wojewódzka 

Wykłady dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 

Seniorzy zrzeszeni  
w Uniwersytecie 

Podniesienie 
świadomości seniorów 

 2020 rok. Działania nie 
obciążające 



Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy  
z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku  
w Poznaniu  

Wieku.  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. 

Trzeciego Wieku  
w Poznaniu. 

w zakresie wpływu 
prawidłowych 
zachowań w sytuacji 
zagrożenia -  na ich 
własne 
bezpieczeństwo. 

budżetu KWP  
w Poznaniu 
realizowane 
w ramach 
służby. 

12 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. Szkolenie pod kątem 
podniesienia 
świadomości 
pracowników banków 
dotyczącej skali 
problemu 
przestępczości 
skierowanej przeciwko 
osobom starszym. 

2020 rok. Koszty 
przedsięwzięc
ia pokryte w 
całości przez 
PKO BP. 

13 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy z 
Caritas 
Archidiecezji 
Poznańskiej. 

Cykl spotkań 
profilaktycznych  
z osobami starszymi 
zrzeszonymi w Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej. 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
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. 

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 
przestępczych z ich 
udziałem. 

Od II 
kwartału 
2019 roku. 

Działania nie 
obciążające 
budżetu KWP 
 w Poznaniu 
realizowane 
w ramach 
służby. 



14 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu  

Spotkania z seniorami w 
trakcie których będzie 
realizowana lekcja 
multimedialna. 

Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów – ich wiedzy 
 i umiejętności, 
promowanie senioralnych grup 
doradczych;  
Bezpieczeństwo / Wzmocnienie 
systemów bezpieczeństwa 
osobistego 
 i publicznego seniorów  
Przeciwdziałanie przemocy wobec 
osób starszych. 
Zdrowie. 

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 
przestępczych z ich 
udziałem.  
 

2020 rok. Działania nie 
obciążające 
budżetu KWP  
w Poznaniu 
realizowane 
w ramach 
służby. 

SPORT 

15 

Departament 
Sportu i Turystyki 
Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Wielkopolskiego 
w Poznaniu 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie kultury fizycznej w 
roku 2020 – nazwa zadania: 
organizację na terenie 
województwa 
wielkopolskiego imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez: - sportowych o 
randze wojewódzkiej, 
ogólnopolskiej i 
międzynarodowej (sport 
wyczynowy), - sportowych i 
rekreacyjnych opartych na 
współzawodnictwie, o 

Priorytet II 
Cel operacyjny 3: „Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
sportem i turystyką” 
Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia warunków 
dla rozwoju sportowo-
rekreacyjnego seniorów na terenie 
województwa wielkopolskiego” 

Zadania adresowane do 
różnych grup 

odbiorców, w tym osób 
starszych 

- upowszechniania 
kultury fizycznej i 
aktywnego stylu życia 
wśród dzieci 
i młodzieży oraz osób 
dorosłych, w tym 
poprawy stanu ich 
zdrowia 
i sprawności fizycznej, 
zagospodarowania 
czasu wolnego oraz 
zaspokojenia 
potrzeb ruchowych 
poprzez aktywny 
wypoczynek, 
- wzbogacenia oferty 
sportowej i 
rekreacyjnej dla osób 

Realizacja 

zadań: 

Całkowity 

koszt zadań, 

na które 

zostały 

złożone 

oferty: 14 288 

303,04 zł 



zasięgu minimum 
ponadlokalnym*, 
subregionalnym, 
wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 
międzynarodowym (sport 
powszechny), (uchwała nr 
1659/2019 z dnia 
19.12.2019) 

z 
niepełnosprawnościa
mi, 
- podniesienia rangi 
sportu 
wielkopolskiego w 
kraju i na arenach 
międzynarodowych, 
- zmierzające do 
efektywnego 
wykorzystania 
infrastruktury 
sportowej 
w Wielkopolsce. 

16 

Szkolny Związek 
Sportowy 
Wielkopolska 

Grand Prix Wielkopolski w 
Półmaratonie 2020 

Organizator 
zadeklarował w ofercie 
przeprowadzenie cyklu 
biegów w różnych 
kategoriach wiekowych 
od kat. 18 do kat.80+ 
 
Przewidywana liczba 
odbiorców zadania: 
ok. 16 000 

od 

01.04.2020 

do 

31.12.2020 

 

17 

Wielkopolski 
Okręgowy 
Związek Pływacki 
w Poznaniu 

Grand Prix Wielkopolski w 
Pływaniu 
Długodystansowym 2020 

Organizator nie określił 
grupy docelowej. 
 

Realizacja 

zadań: 

780 000 zł – 

kwota 

przeznaczona 

na 

dofinansowa

nie zadań 

TURYSTYKA 

18 Departament 
Sportu i Turystyki 
Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Wielkopolskiego 
w Poznaniu 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2020 
– nazwa zadania: 
„Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 
województwa 

Priorytet II 
Cel operacyjny 3: „Zwiększenie 
zainteresowania seniorów 
sportem i turystyką” 
Zadanie: 
„Wspieranie tworzenia warunków 
dla rozwoju sportowo-
rekreacyjnego seniorów na terenie 
województwa wielkopolskiego” 
 

Organizacje 
pozarządowe składające 
oferty w ramach 
otwartego konkursu 
ofert oraz beneficjenci, 
na rzecz których 
realizowane będą 
projekty. 

 Pełniejsze 
zaspokajanie 
potrzeb i 
podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa.  

 Edukacja 
krajoznawcza. 

Realizacja 
zadań: 

od 
01.04.2020 

do 
31.12.2020 

W ramach 
otwartego 
konkursu 
ofert na 
realizację 
zadań 
publicznych w 
dziedzinie 
turystyki i 
krajoznawstw
a  w budżecie 
województwa 
wielkopolskie



wielkopolskiego”. 
 
Konkurs został ogłoszony 10 
grudnia 2019 r. Uchwałą nr 
1612/2019 ZWW z dnia 6 
grudnia 2019 r. 
 
Termin składania ofert 
upłynął 10 stycznia 2020 r. 
 
Przewidywany termin 
rozstrzygnięcia konkursu: 31 
marca 2020 r. 

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

go 
zaplanowano 
kwotę 
140 000 zł.  
 
Źródło 
finansowania: 
budżet 
województwa 
wielkopolskie
go 
 
Uwaga: 
Do czasu 
rozstrzygnięci
a konkursu 
nie jest 
możliwe 
wskazanie 
dokładnej 
listy 
projektów 
adresowanyc
h do osób 
starszych. 

19 Departament 
Sportu i Turystyki 
Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Wielkopolskiego 
w Poznaniu 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa na rzecz 
poprawy i rozwoju 
infrastruktury turystycznej w 
roku 2020 – nazwa zadania: 
„Poprawa stanu bezpłatnej, 
ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej 
oraz rozwój sieci szlaków 
turystycznych na terenie 
województwa 

Organizacje 
pozarządowe składające 
oferty w ramach 
otwartego konkursu 
ofert oraz beneficjenci, 
na rzecz których 
realizowane będą 
projekty. 
 

Poprawa i rozwój 
infrastruktury 
turystycznej 
spełniającej ważną 
rolę dla mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego oraz 
turystów 
przybywających do 
województwa 
wielkopolskiego. 

Realizacja 
zadań: 

od 
01.04.2020 

do 
31.12.2020 

W ramach 
otwartego 
konkursu 
ofert na 
realizację 
zadań 
publicznych w 
dziedzinie 
turystyki i 
krajoznawstw
a  w budżecie 
województwa 
wielkopolskie
go 
zaplanowano 
kwotę 



wielkopolskiego”. 
 
Konkurs został ogłoszony 10 
grudnia 2019 r. Uchwałą nr 
1612/2019 ZWW z dnia 6 
grudnia 2019 r. 
 
Termin składania ofert 
upłynął 10 stycznia 2020 r. 
 
Przewidywany termin 
rozstrzygnięcia konkursu: 31 
marca 2020 r. 

80 000 zł.  
 
Źródło 
finansowania: 
budżet 
województwa 
wielkopolskie
go 
 
Uwaga: 
Do czasu 
rozstrzygnięci
a konkursu 
nie jest 
możliwe 
wskazanie 
dokładnej 
listy 
projektów 
adresowanyc
h do osób 
starszych. 

20 Departament 
Sportu i Turystyki 
Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Wielkopolskiego 
w Poznaniu 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
wspierania zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2020 
– Organizacja akcji 
„Weekend na Szlaku 
Piastowskim”. 
 
Konkurs został ogłoszony 10 
grudnia 2019 r. Uchwałą nr 
1613/2019 ZWW z dnia 6 
grudnia 2019 r. 
 
Termin składania ofert 
upłynął 10 stycznia 2020 r. 
 

Organizacje 
pozarządowe składające 
oferty w ramach 
otwartego konkursu 
ofert oraz beneficjenci, 
na rzecz których 
realizowany będzie 
projekt. 

 Pełniejsze 
zaspokajanie 
potrzeb i 
podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa, 
edukacji 
krajoznawczej 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Popularyzacja 
Szlaku 

Realizacja 
zadania: 

od 
01.03.2020 

do 
31.07.2020 

W ramach 
otwartego 
konkursu 
ofert na 
realizację 
zadania 
publicznego 
w budżecie 
województwa 
wielkopolskie
go 
zaplanowano 
kwotę 
40 000 zł.  
 
Źródło 
finansowania: 
budżet 
województwa 



Przewidywany termin 
rozstrzygnięcia konkursu: 28 
lutego 2020 r. 

Piastowskiego 
wśród turystów i 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

wielkopolskie
go 
 
Uwaga: 
Do czasu 
rozstrzygnięci
a konkursu 
nie jest 
możliwe 
wskazanie 
dokładnej 
nazwy 
projektu i 
jego 
realizatora. 

21 Departament 
Sportu i Turystyki 
Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Wielkopolskiego 
w Poznaniu 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie 
powierzenia zadania 
publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w 
dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2020 
– „Organizacja „Otwarcia 
sezonu wodnego na Wielkiej 
Pętli Wielkopolski””. 
 
Konkurs został ogłoszony 28 
stycznia 2020 r. Uchwałą nr 
1776/2020 ZWW z dnia 23 
stycznia 2020 r. 
 
Termin składania ofert mija 
18 lutego 2020 r. 
 
Przewidywany termin 
rozstrzygnięcia konkursu: 3 
kwietnia 2020 r. 

Organizacje 
pozarządowe składające 
oferty w ramach 
otwartego konkursu 
ofert oraz beneficjenci, 
na rzecz których 
realizowany będzie 
projekt. 

 Pełniejsze 
zaspokajanie 
potrzeb i 
podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa, 
edukacji 
krajoznawczej 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

 Popularyzacja 
Wielkiej Pętli 
Wielkopolski wśród 
turystów i 
mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego. 

Realizacja 
zadania: 

od 
06.04.2020 

do 
31.07.2020 

W ramach 
otwartego 
konkursu 
ofert na 
realizację 
zadania 
publicznego 
w budżecie 
województwa 
wielkopolskie
go 
zaplanowano 
kwotę 
20 000 zł.  
 
Źródło 
finansowania: 
budżet 
województwa 
wielkopolskie
go 
 
Uwaga: 
Do czasu 
rozstrzygnięci
a konkursu 



nie jest 
możliwe 
wskazanie 
dokładnej 
nazwy 
projektu i 
jego 
realizatora. 

22 Wielkopolski 
Samorządowy 
Zespół Placówek 
Terapeutyczno-
Wychowawczych                
w Cerekwicy 
Nowej 
 
 
 

Zajęcia integracyjne                     
i  wspierające                    w 
zakresie współpracy ze 
środowiskiem osób 
niepełnosprawnych                     
w ramach inicjatyw 
kulturalnych                                   
i sportowych. 

Priorytet 1 
Cel operacyjny 1,2,3 

1.Dzieci i młodzież ze 
specjalnego Ośrodka 
Szkolno- 
Wychowawczego w 
Borzęciczkach ( 50 
osób) 
 

Zwiększenie 
aktywności 
kulturalnej, sportowej     
i rekreacyjnej wśród 
osób 
niepełnosprawnych. 
Wspieranie 
aktywności twórczej 
osób z 
niepełnosprawnością. 
Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających osoby    
z niepełnosprawnością 
ruchową i umysłową. 
Integracja 
międzypokoleniowa. 

4 razy w 
roku 

Środki własne 

23 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Koninie  
 

1.Prowadzenie kształcenia w 
zawodach opiekun 
medyczny, terapeuta 
zajęciowy, technik 
masażysta. 
2. Prowadzenie kursów 
opieki nad osobą starszą, 
opieki nad osobą 
niesamodzielną. 
3. Organizacja i 
współorganizacja imprez 
integracyjnych dla osób 
starszych. 
4.Wspieranie osób starszych 
przebywających placówkach 
opiekuńczych, leczniczych i 

Priorytet I 
Cele operacyjne 1,2,3,4 

Uczniowie, słuchacze, 
uczestnicy kursów, 
Podopieczni placówek, 

1. Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów. 
2. Wspieranie 
integracji 
międzypokoleniowej. 
3.Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
starzenia. 
4. Pomoc osobom 
starszym w zakresie 
opiekuńczych, 
usprawniających, 
pielęgnacyjnych i 
kosmetycznych. 

Cały rok Działania 
bezpłatne 
środki własne 
oraz 
organizacji i 
placówek. 



pomocy społecznej.  
5. Indywidualny wolontariat 
według zgłaszanych potrzeb. 

24 
 

Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego 
w Rawiczu 
Publiczne 
Biblioteki 
Pedagogiczne w 
Kaliszu, Koninie, 
Lesznie, Pile i 
Poznaniu  
Centra i Ośrodki 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Kaliszu, Koninie, 
Lesznie, Pile i 
Poznaniu 
XXX 
Międzynarodowy 
Festiwal 
Folklorystyczny 
"Bukowińskie 
Spotkania" 
Stowarzyszenie 
Pro-senior 
 

Prowadzenie kształcenia w 
zawodach: Technik 
masażysta, opiekun 
medyczny,  opiekun w Domu 
Pomocy Społecznej, 
terapeuta zajęciowy.  
 

Priorytet I 
Cele operacyjne: 3, 
Zadanie 3 
Cel operacyjny : 4 Zadanie: 1.2 
 

Osoby starsze 
zamieszkałe na terenie 
Rawicza  oraz okolic 

1.Przygotowanie 
wykwalifikowanej 
kadry do pełnienia roli 
opiekuńczych oraz 
wspierających 
seniorów. 
 2.Pomoc osobom 
starszym w zakresie 
usług opiekuńczych, 
medycznych . 
4. Międzypokoleniowa 
wymiana 
doświadczeń, 
stymulacja aktywności 
osób starszych i 
młodzieży, 
upowszechnianie form 
ciekawego i 
pożytecznego 
spędzania wolnego 
czasu.  
5. Wspieranie i 
budowanie 
solidarności 
międzypokoleniowej. 
6. Zwiększenie wiedzy 
na temat samo opieki i 
opieki.  

Wielkopolsk
ie 
Samorządo
we Centrum 
Kształcenia 
Zawodoweg
o i 
Ustawiczne
go w 
Rawiczu 

1.Prowadzeni
e kształcenia 
w zawodach: 
Technik 
masażysta, 
opiekun 
medyczny,  
opiekun w 
Domu 
Pomocy 
Społecznej, 
terapeuta 
zajęciowy.  
 

Wykłady dla seniorów 
Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej  z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej , 
kosmetologii i prowadzenie 
szkolenia i pokazy z zakresu 
udzielania pierwszej  
 

Priorytet 1 
Cele operacyjne: 4 
Zadanie 1,2,5 
 
Priorytet 4 
 Cele operacyjne: 3 
Zadanie 1 
 

Osoby starsze 
zamieszkałe na terenie 
Rawicza  oraz okolic 

1.Prowadzenie  
profilaktyki 
zdrowotnej 
zapewniającej większą 
sprawność w 
zawansowanej 
starości. 
2.Międzypokoleniowa 
wymiana 
doświadczeń, 

Cały rok Środki 
własne,  
działania 
bezkosztowe 



stymulacja aktywności 
osób starszych i 
młodzieży, 
upowszechnianie form 
ciekawego i 
pożytecznego 
spędzania wolnego 
czasu. 
3. Integracja 
wewnątrzpokoleniowa 
i międzypokoleniowa 
osób starszych.  
4. Rozwijanie 
zainteresowań oraz 
kompetencji wśród 
seniorów.  

Działalność Szkolnego Koła 
Wolontariatu w lokalnych 
środowiskach 
 ( 10 osób) 

Priorytet 4 
 Cele operacyjne: 2 
Zadanie 5 
 

Osoby starsze 
zamieszkałe na terenie 
Rawicza  oraz okolic 

1.Wykonywanie 
czynności 
opiekuńczych i 
pomocowych na rzecz 
samotnych seniorów 
2. Zapobieganie 
izolacji i osamotnieniu 
osób starszych 
samotnych. 
3. Integracja i 
międzypokoleniowa . 

Cały rok Środki 
własne,  
działania 
bezkosztowe 

Organizacja Dnia Zdrowego 
Seniora. 
   
Współpraca z lokalnym 
Punktem Wsparcia Seniora, 
Centrum Wolontariatu, 
lokalnym samorządem i 
pomoc w realizacji zadań 
statutowych 

Priorytet 2 
Cele operacyjne: 2 
Zadanie 2 
 
Priorytet 3 
 Cele operacyjne: 1 
Zadanie 1,2,3 
 
 

Osoby starsze 
zamieszkałe na terenie 
Rawicza  oraz okolic 

1.Prowadzenie  
profilaktyki 
zdrowotnej 
zapewniającej większą 
sprawność w 
zawansowanej 
starości. 
2. Międzypokoleniowa 
wymiana 
doświadczeń, 
stymulacja aktywności 
osób starszych i 
młodzieży, 
upowszechnianie form 

Cały rok Środki 
własne,  
działania 
bezkosztowe 



ciekawego i 
pożytecznego 
spędzania wolnego 
czasu. 

25 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego 
w Ostrowie 
Wielkopolskim 

Szkolenia z zakresu 
czynności opiekuńczo- 
pielęgnacyjnych 

Podniesienie kompetencji 
osób wspierających seniorów; 

Wolontariusze 
Hospicjum Św. Józefa 
ok.20  osób 

Pomoc osobom 
starszym 
w zakresie usług 
opiekuńczych, 
medycznych 

Maj 2020 bezkosztowo 

Prowadzenie zajęć 
Opiekuńczo-
wychowawczych 
wobec 
osób starszych przez 
słuchaczy kierunków: 
Opiekun medyczny, 
Terapeuta zajęciowy 

Zwiększenie dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów; 

Pensjonariusze DPS, 
Domu Dziennego 
Pobytu, WTZ, Pacjenci 
Oddziału Geriatrii 

Pomoc osobom 
starszym 
w zakresie usług 
opiekuńczych, 
medycznych 

Cały rok Środki własne 
zgodnie z 
przyznaną 
subwencją 
oświatową 

Spotkania 
integracyjne z osobami 
starszymi, organizacja 
imprez 

Zwiększenie wykorzystania 
potencjału seniorów Zwiększenie 
dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów; Podniesienie 
kompetencji 
osób wspierających seniorów; 

Seniorzy z Domu 
Pomocy Społecznej 
, Domu Dziennego 
Pobytu, WTZ, Oddziału 
Psychiatrycznego, 
Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia 
- około 60 osób 

Międzypokoleniowa 
wymiana 
doświadczeń, 
stymulacja 
aktywności osób 
starszych 
i młodzieży, 
upowszechnianie 
form ciekawego i 
pożytecznego 
spędzania wolnego 
czasu 

Październik 
2020 

bezkosztowo 

Spotkania 
integracyjne z osobami 
starszymi, organizacja 
imprez: 
Gwiazdka dla Seniora 

Zwiększenie dostępności 
programów edukacyjnych dla 
seniorów; 

Seniorzy z Domu 
Pomocy Społecznej 
w Liskowie 
Dzieci z Domu Dziecka 
w Liskowie 

Międzypokoleniowa 
wymiana 
doświadczeń, 
stymulacja 
aktywności osób 
starszych 
i młodzieży, 
upowszechnianie 
form ciekawego i 
pożytecznego 
spędzania wolnego 

Grudzień 
2020 

Środki własne 
ok. 1000 zł 



czasu 

Dzień Zdrowia – 
wykonywanie zabiegów 
masażu przez słuchaczy 
kierunku technik masażysta  
dla uczestników Domu 
Dziennego Pobytu i Klubu 
Seniora 

Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie idei 
tworzenia programów 
międzypokoleniowej wymiany 
wiedzy i doświadczeń opartych 
na działaniu i współpracy 

Uczestnicy i 
podopieczni Domu 
Dziennego Pobytu 
Senior Plus oraz Klubu 
Seniora 

Pomoc osobom 
starszym 
w zakresie usług 
opiekuńczych, 
medycznych 

Czerwiec 
2020, 
Grudzień 
2020 

bezkosztowo 

Konferencja  Edukacja/Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia 

Uczestnicy i spotkanie 
otwarte, m.in. 
podopieczni Domu 
Dziennego Pobytu 
Senior Plus oraz Klubu 
Seniora 
 
 

Międzypokoleniowa 
wymiana 
doświadczeń 

Październik 
2020 

Środki własne 
ok. 2000 zł 

26 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego Nr 
1 
 w Poznaniu 
 

1.Udział w różnych rodzaju 
festynach ,                        „ 
Dniach Miast” i spotkaniach 
dla Dzieci z okazji Dnia 
Dziecka 
2. Warsztaty dla 
Niepełnosprawnych –udział 
w różnych formach 
warsztatowych 
organizowanych przez 
placówki typu DPS , w 
których nasi słuchacze mają 
praktyki. 
3. Współpraca ze żłobkami 
dla dzieci z dysfunkcjami. 

Priorytet I 
Cel operacyjny 
1,2,3 

Podopieczni 
Stowarzyszenia i 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej.                                 
„ Przyjaciele” 
 
 
 
„Zielony Domek” 
Prywatna opieka nad 
dziećmi . 

Zwiększenie udziału 
osób z 
niepełnosprawnościa
mi  w życiu 
kulturalnym. 
 
Poprawa jakości 
kształcenia i wzrost 
poziomu 
wykształcenia osób z 
niepełnosprawnościa
mi. 
 
Zwiększenie 
aktywności osób z 
niepełnosprawnościa
mi w dziedzinie 
sportu, turystyki i 
rekreacji. 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środki własne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego                                 

Szkolenie i warsztaty dla 
seniorów i opiekunów 

Priorytet I 
Cel 3: Podniesienie kompetencji 
osób wspierających seniorów 

Opiekunowie i seniorzy 
dziennych domów 
opieki, mieszkańcy DPS 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
podstaw samoopieki i 
opieki nad 
niesprawnym 

 czerwiec, 
listopad 
2020 

koszty własne 



i Ustawicznego 
nr 2                     w 
Poznaniu 
 

seniorem. 

Pogadanka, wykład dla 
seniorów i opiekunów 

Priorytet III 
Cel 1: Promocja zdrowego stylu 
życia. 

Opiekunowie i seniorzy 
dziennych domów 
opieki, mieszkańcy DPS 

1. Upowszechnianie 
zdrowego stylu życia. 
2. Propagowanie 
zasad prawidłowego 
żywienia. 
3. Upowszechnianie 
aktywności ruchowej 
jako prowadzącej do 
zdrowego stylu życia 

Maj, 
październik 
2020 

Koszty własne 

28 Publiczne 
Biblioteki 
Pedagogiczne w 
Kaliszu, Koninie, 
Lesznie, Pile i 
Poznaniu  

Udział w kampaniach 
społeczno-informacyjnych, 
organizacja wystaw 
czasowych itp.   

Priorytet I  
Cele operacyjne 4  
Zadania  1-5 
 
 

Czytelnicy biblioteki, 
Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku,  
Uczniowie i nauczyciele, 
wykładowcy 

Podniesienie 
świadomości i 
popularyzacja wiedzy 
na temat starości 
wśród społeczeństwa  

Cały rok Środki własne 

 


