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Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie pomocy społecznej 

w 2020 roku



Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów – zooterapia
w domu pomocy społecznej   
 Kronika wspomnień – jako twórcza forma wsparcia
seniorów w procesie adaptacji do życia w domu pomocy
społecznej
Kołdra terapeutyczna seniora

Zachęcamy organizacje  pozarządowe do składania ofert 
na realizację w formie wspierania zadań publicznych

Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie pomocy społecznej

w 2020 roku.
 

W oparciu o zadanie
 

Innowacyjne metody wsparcia mieszkańców domów 
pomocy społecznej na przykładzie trzech innowacji

wypracowanych w ramach projektu
 „Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi

opiekuńcze dla osób zależnych" 
 

zostaną objęte wsparciem działania polegające na 
wdrożeniu  następujących innowacji społecznych:

 

 
 
 



Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów –
zooterapia w domu pomocy społecznej

 
Autor innowacji: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji

Obywatelskiej CREO
 

Co oferuje innowacja? W innowacji wypracowano model
obecności zwierząt w domu pomocy społecznej, w dwóch

wariantach: pierwszy dotyczy obecności zwierzęcia w pokoju
seniora, drugi przebywania zwierząt w przestrzeni wspólnej

placówki tego typu.
 

Komu pomoże  innowacja? Innowacja adresowana jest 
do osób starszych mieszkających w domu pomocy społecznej.

Poczucie samotności, chęć bycia potrzebnym, tęsknota 
za posiadanymi w przeszłości zwierzętami, a także pozytywny

wpływ zooterapii na osoby starsze były bezpośrednimi
powodami zaprojektowania innowacji.       

 
Kto i jak może skorzystać z innowacyjnego rozwiązania?
Zebrane  doświadczenia  i  stworzone  rekomendacje  

w  publikacji  końcowej  ułatwią innym zainteresowanym
podmiotom i placówkom, nie tylko dla osób starszych,

powielanie takiego  rozwiązania.  Rekomendacje  dotyczą 
 m. in. wprowadzenia wybranych  gatunków zwierząt,

współpracy z wolontariatem szkolnym przy opiece nad
zwierzętami, kwestii organizacyjno-formalnych w ramach dps.  

 
Więcej informacji o innowacji:

https://www.inkubatorwins.pl/zwierzaki-prawdziwymi-
przyjaciolmi-seniorow/ 

http://www.centrumcreo.pl/



Kronika wspomnień – jako twórcza forma wsparcia
seniorów w procesie adaptacji do życia w domu pomocy

społecznej
 

Autor innowacji: Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury
 i Sztuki ARS

 
Co oferuje innowacja? W ramach innowacji stworzono 

i przetestowano modelowe warsztaty artystyczno-adaptacyjne
dla mieszkańców domu pomocy społecznej, które pozwalają
im przejść pomyślnie proces adaptacji do nowego sposobu

życia, dając przestrzeń do samostanowienia
 i poczucia wartości życia. 

 
Komu pomoże innowacja? Innowacja adresowana jest do osób

starszych mieszkających w domu pomocy społecznej.
Wykonanie albumów tzw. „kronik wspomnień”, prezentujących

ważne wspomnienia seniorów z całego życia, odbywa się 
w czasie cyklu moderowanych spotkań. Warsztaty pozwalają
uczestnikom lepiej poczuć się w domu pomocy społecznej,

zintegrować się, nawiązać głębsze relacje, zaadoptować 
do nowych warunków życia.

 
Kto i jak może skorzystać z innowacyjnego rozwiązania?

Finalnym produktem jest publikacja zawierająca m. in.  10 kart
‒ inspiracji do prowadzenia zajęć z seniorami na bazie

doświadczeń z prowadzonych warsztatów oraz artykuły
ekspertów o zastosowanych metodach i specyfice pracy
z osobami starszymi. Innowacja stanowi narzędzie dla 

m .in. terapeutów zajęciowych w domach pomocy społecznej.
 

Więcej informacji o innowacji:
https://www.inkubatorwins.pl/kronika-wspomien/

http://ars.org.pl/



Kołdra terapeutyczna seniora
 

Autor innowacji: Stowarzyszenie Wsparcie Seniora
 

Co oferuje innowacja? Innowacja objęła przygotowanie kołdry 
 terapeutycznej. To narzuta wykonana techniką patchwork 

z celowo dobranych materiałów, dostarczających
intensywnych bodźców dotykowych, pobudzających 

do dotykania, gładzenia, przytulania, czy owijania się. Typowa
kołdra ma wymiary 120x140cm i jest zszyta z kwadratów
25x25cm. Umiejętne łączenie  różnych  rodzajów  tkanin, 
 dostarcza  kontrastowych  odczuć.  Ponadto w różnych

miejscach patchworku naszyte są elementy dla użytkownika
np. lamówki, koronki lub kieszenie zamykane na zamek.

 
Komu pomoże innowacja? Innowacja  adresowana  jest  

do  osób  starszych, w  tym  mieszkańców  domu  pomocy
społecznej, cierpiących na demencję .Projekt powstał 

w związku z niewystarczającą ofertą wsparcia dla leżących
mieszkańców domu pomocy społecznej. Inspiracją dla niego

była „kołdra dotykowa” stosowana na oddziale
gerontopsychiatrycznym Kliniki Uniwersyteckiej 

w Heidelbergu. 
 

Kto i jak może skorzystać z innowacyjnego rozwiązania? 
Z innowacji może skorzystać każdy zainteresowany – zarówno

osoby indywidualne, jak i placówki opiekuńcze dla osób 
z demencją. Innowator  przygotował  publikację  i  film,  które 
 zawierają  rekomendacje  dla  innych chcących przygotować

kołdry i stosować je w terapii przyłóżkowej.
 

Więcej informacji o innowacji:
https://www.inkubatorwins.pl/koldra-terapeutyczna/

http://www.wsparcieseniora.eu/


