
  
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ 
 

w 2020 roku 
 

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 mieszkańców 
domów pomocy 
społecznej na 

1. Edukacja/Upowszechnien
ie 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/Upowszechnia
nie wiedzy na temat 

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 2016 r. Nr 1817, 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 
szans i możliwości 

Luty - 
listopad 

195.960,00 zł – 
środki SWW 



przykładzie trzech 
innowacji 
wypracowanych w 
ramach projektu 
"Przepis na 
Wielkopolską Innowację 
Społeczną" usługi 
opiekuńcze dla osób 
zależnych: 1. Kronika 
wspomnień - jako 
twórcza forma wsparcia 
seniorów w procesie 
adaptacji do życia w 
domu pomocy 
społecznej i/lub 2. 
Kołdra terapeutyczna 
seniora i/lub 5 3. 
Zwierzaki prawdziwymi 
przyjaciółmi seniorów - 
zooterapia w domu 
pomocy społecznej  
 

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 

mieszkańców 
Wielkopolski oraz 
wyrównywania 
różnic między 
subregionami 
województwa 
wielkopolskiego 
 

2 Otwarty Konkurs Ofert 
(trzyletni) 

1. Przeprowadzenie 
kampanii społeczno-
edukacyjnej dotyczącej 
osób starszych, w tym 
utworzenie/aktualizowa
nie, upowszechnianie i 
administrowanie 
wielkopolskim portalem 
internetowym wymiany 
informacji dotyczącym 
osób starszych. 

1. Edukacja/Upowszechnie
nie 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/Upowszechnia

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 2016 r. Nr 1817, 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 

czerwiec 
2019 – 
listopad 
2021 

30,000 zł (w 
2020r)  
Środki SWW 



nie 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 

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

3 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+ zgłaszane 
przez wielkopolskie 
gminy, które w okresie 
od marca 2020r. 
inicjowały/angażowały 
się w realizację działań 
na rzecz mieszkańców 
wielkopolski, które 
były/są związane z 
pandemią wirusa SARS 
Cov2. 

Przyznanie tytułu 
Viva! Wielkopolski 
Senior – edycja 
2020 

Maj – 
listopad 
2020 

11 588,99zł 
Środki SWW 

4 Pakiet Seniora   1. Edukacja/Upowszechnie
nie wiedzy na temat 
starzenia/Promowanie 
idei tworzenia 
programów 
międzypokoleniowej 
wymiany wiedzy i 

Osoby starsze – 
przedstawiciele 
wielkopolskich 
uniwersytetów 
trzeciego wieku oraz 
gminnych Rad Seniorów 

Edukacja 
przedstawicieli 
wielkopolskich 
uniwersytetów 
trzeciego wieku 
oraz gminnych Rad 
Seniorów. 

Październik 
– grudzień  
2020r.  

Koszty 
16 000,00zł  
Środki SWW 



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/Upowszechnia
nie 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 
 

Propozycja 
tematów 
szkoleniowych 
została 
przygotowana na 
podstawie analizy 
badania 
ankietowego 
przeprowadzonego 
wśród 
wielkopolskich 
UTW i Rad 
Seniorów w 
zakresie wsparcia 
merytorycznego w 
realizacji zadań. 
 
1. Pozyskiwanie 
środków 
finansowych na 
realizację 
projektów. 
Wskazanie źródeł 
finansowania 
działań 
projektowych. Jak i 
gdzie szukać 
informacji o  
środkach na 
realizację działań.  
2.Narzędzia do 
prowadzenia 
spotkań on-line. 
Wskazanie 
ogólnodostępnych 
aplikacji Zoom i 
Webex do 
prowadzenia 
spotkań. Krótki i  
czytelny instruktaż 
sprawnego 



korzystania z 
komunikatorów 
internetowych. 
3.Trening pamięci.  
Wykład na temat 
zmian 
zachodzących w 
układzie 
nerwowym. 
Metody ćwiczenia 
pamięci i 
koncentracji. 
Podstawowe 
ćwiczenia 
polepszające 
zdolność 
zapamiętywania.  
4.Aktywność 
fizyczna. 
Propozycja 
bezpiecznych 
ćwiczeń, które 
senior może 
wykonać w domu. 
5.Wsparcie 
seniorów czasie 
epidemii. 
Wykład na temat 
stresu i jego 
wpływu na nasze 
samopoczucie. 
Wskazówki co jest 
najważniejsze i jak 
sobie radzić w 
czasie izolacji.  

5  Artykuł w Przewodniku 

Katolickim dotyczący 

uwrażliwienia seniorów na 

unikanie sytuacji wyłudzania 

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

Osoby 60+  W świątecznym 
(grudniowym) 
wydaniu 
Przewodnika 
Katolickiego 
ukazała się 

Grudzień 
2020 

738,00zł 



pieniędzy opartych na działaniu i 
współpracy 

informacja 
adresowana do 
osób starszych 
dotycząca 
uwrażliwienia 
seniorów na 
unikanie sytuacji 
wyłudzania 
pieniędzy. 
Powyższe działanie 
realizowane zostało 
we współpracy z 
Komendą 
Wojewódzką Policji 
w Poznaniu oraz 
Fundacją 
Santander. 

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

Inkubowanie innowacji 
społecznej „Pozytywny 
Niezbędnik” w ramach 
pilotażowej edycji Inkubatora 
Regionalnego (postępowanie 
ROPS.X/2205/46/2020) 
 
Wykonawca – Fundacja 
ORCHidea 
Zamawiający – Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

1. Edukacja/Upowszechnien
ie 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/Upowszechnia
nie wiedzy na temat 
podstaw samoopieki i 
opieki nad niesprawnym 
seniorem 

4. Edukacja/Zwiększenie 

10 seniorów z woj. 
wielkopolskiego 

Testowanie 
innowacji 
społecznej w 
ramach Inkubatora 
Regionalnego 

Od 12 
listopada 
2020 

30.000 zł 
Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 



wykorzystania potencjału 
seniorów - ich wiedzy 
i umiejętności 
/Upowszechnianie idei 
tworzenie centrów 
edukacyjnych – 
stacjonarnych 
i mobilnych 

 

7 Partnerstwo w 
projekcie „Mobilny urzędnik. 
Poprawa dostępności usług 
publicznych dla mieszkańców o 
szczególnych potrzebach” 
 
 
Lider Projektu: Fundacja 
Partycypacji Społecznej, 
Partner projektu: 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu (Dział 
Koordynacji i Integracji 
Społecznej) 
 
 

1. Edukacja/Upowszechnien
ie 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/Upowszechnia
nie wiedzy na temat 
podstaw samoopieki i 
opieki nad niesprawnym 
seniorem 

4. Edukacja/Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
seniorów - ich wiedzy 
i umiejętności 
/Upowszechnianie idei 
tworzenie centrów 
edukacyjnych – 
stacjonarnych 
i mobilnych 

W roku 2020, w fazie 
testowania rozwiązania, 
z usługi skorzystały 33. 
osoby, w tym 5 
klientów w wieku 65 +.  
W procesie testowania 
usługi „Mobilny 
Urzędnik” bierze udział 
8. gmin z województwa 
wielkopolskiego.   

Wypracowanie 
modelu 
świadczenia usług 
publicznych z 
zakresu zadań 
urzędu gminy, w 
miejscu 
zamieszkania 
klienta. Projekt 
kierowany jest do 
klientów o 
specjalnych 
potrzebach w tym 
osób w wieku 65 +, 
mających 
ograniczone 
możliwości dotarcia 
do urzędu gminy. 
Faza testowania 
rozwiązania trwa 
do końca marca 
2021 r. 
 

Realizacja 
projektu 
trwa od 
1.11.2019 
r. 
Faza 
testowania 
rozwiązani
a od 
01.07.2020 
r. 
  

148 8000 budżet 
ROPS (partnera 
projektu). Projekt 
współfinansowan
y ze środków Unii 
Europejskiej w 
ramach 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
ramach Programu 
Operacyjnego 
Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś 
priorytetowa IV. 
Innowacje 
społeczne i 
współpraca 
ponadnarodowa, 
Działanie: 4.3 
Współpraca 
ponadnarodowa. 



8 Wsparcie innowacyjnych 
rozwiązań na rzecz osób 
starszych o ograniczonej 
mobilności i percepcji w ramach 
działań Inkubatora Innowacji 
Społecznych Generator 
Dostępności 
 
 
 
 
Lider projektu: Stowarzyszenie 
na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 
w Poznaniu  
Partner Projektu: Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

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 

W 2020 r. w wyniku 
otwartych naborów 
wyłoniono 4 
innowacyjne pomysły 
skierowane dla osób 
starszych o 
ograniczonej mobilności 
i percepcji.  
Proces prototypowania 
rozpoczęły dwa 
rozwiązania: 
1.Multiłyżka - 
urządzenie do 
samodzielnego 
zakładania, 
zdejmowania i 
odświeżania obuwia, 
2.Album potrzeb- 
narzędzie ułatwiające 
komunikację osób 
chorych na demencję z 
pracownikami 
socjalnymi i rodzinami.  
Na etapie negocjacji 
ostatecznego kształtu 
innowacji są: 
1. Oprogramowanie 
wspomagające 
komunikację 
alternatywną z 
syntezatorem mowy dla 
osób z afazją, 
2. Model 
przygotowywania 
wydarzeń kulturalnych 
dedykowanych dla osób 
z demencją i ich 
opiekunów.  

Opracowanie 
prototypów oraz 
przetestowanie  
innowacyjnych 
rozwiązań na rzecz 
osób starszych o 
ograniczonej 
mobilności i 
percepcji.  
 

Realizacja 
działań od 
01.07.2020 
r. 

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

9 Testowanie innowacji społeczne 
SOS Homini w ramach lokalnego 
pilota innowacji społecznych na 

Bezpieczeństwo/Rozwój usług 
i produktów na rzecz osób 
starszych/ Propagowanie 

Aplikacja 
komunikacyjna SOS 
Homini to narzędzie 

Wypracowanie 
metody Innovation 
Sharing Approach – 

Projekt 
zakończył 
się 

Projekt 
finansowany ze 
środków UE 



rzecz wypracowania metody 
Innovation Sharing Approach – 
metody wdrażania otwartych 
(wypracowanych ze środków 
publicznych) innowacji 
społecznych. 
 
 
Lider projektu: Fondazione 
Democenter-Sipe. 
Partner Projektu: Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Poznaniu. Projekt „Twórcy 
społeczni (Growing a 
Transnational Smart Community 
of Social Innovators for the 
Inclusive Development of 
Central Europe – Social (i) 
Makers” 

różnych form usług w sektorze 
usług społecznych 
Edukacja/Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów/Upowszechnianie 
wiedzy na temat podstaw 
samoopieki i opieki nad 
niesprawnym seniorem. 

służące do komunikacji 
między osobami 
zależnymi i ich 
opiekunami, a 
wolontariuszami w celu 
wykonywania prostych 
usług o charakterze 
opiekuńczym, 
asystenckim. SOS 
Homini to intuicyjna i 
łatwa w obsłudze 
aplikacja dostępna na 
telefony komórkowe z 
systemem Android. 

metody wdrażania 
otwartych 
(wypracowanych ze 
środków 
publicznych) 
innowacji 
społecznych. 

30.06.2020 
roku.  

INTERREG 
EUROPS 
ŚRODKOWA 
Budżet na 2020 r: 
289 868,39 zł 

10 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.  

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



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

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

Dyżury oraz telefon zaufania dla 
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. Porady w zakresie 
szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. 

Seniorzy województwa 
wielkopolskiego. 

Podniesienie 
poziomu wiedzy 
seniorów w 
zakresie szeroko 
rozumianego 
bezpieczeństwa, 
udzielanie porad w 
przedmiotowej 
tematyce. 

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

12 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu przy 
współpracy  
z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku  
w Poznaniu  

Wykłady dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

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 zrzeszeni  
w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku  
w Poznaniu. 

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

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



13 Komenda 
Wojewódzka 
Policji w 
Poznaniu  

Spotkania z seniorami w trakcie 
których  realizowana  była 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. 

14 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  
gospodarka na wielkopolskim 
rynku pracy – aktywność 
zawodowa osób 50+ i osób 60+” 
–  wysyłka publikacji; artykuł na 
podstawie wyników badania w 
Biuletynie WROT 

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), 
upowszechnianie 
wiedzy o 
funkcjonowaniu 
osób starszych na 
rynku pracy  
 

Sprawozda
nie dot. 
rynku 
pracy 
miesięczni
e, 
kwartalnie 
i rocznie 
zgodnie z 
PBSSP 
 
 

W ramach działań 
własnych 

15 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 
 

W 2020 roku z usług 
poradnictwa zawodowego  
w  Centrach Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej 
WUP Poznań skorzystało 198 

Priorytet II Aktywność 
 
 
Cel operacyjny Wzrost 
aktywności zawodowej 

Osoby 50+ 
Osoby 60+ 
 
 
Łączna liczba klientów  z 

Wzrost wiedzy  
i umiejętności 
przydatnych przy 
podejmowaniu 
decyzji 

Usługi 
doradcze 
dostępne 
były dla 
osób 

Fundusz Pracy 



osób  
z kategorii wiekowej 50+. 
 
Pomoc doradcza dostosowana 
była w każdym przypadku do 
problemu zawodowego klienta, 
zgłoszonych potrzeb  
i oczekiwań, dotychczasowego 
przebiegu kariery zawodowej, 
gotowości do wprowadzenia 
zmian, stanu zdrowia a także 
możliwości jakie daje lokalny  
i regionalny rynek pracy. 
 
W przypadku osób, które 
utraciły zatrudnienie bądź  
z innych przyczyn podjęły  
w dojrzałym wieku decyzję  
o zmianie środowiska pracy, 
konsultacje uzupełniane były 
diagnostyką preferencji 
zawodowych i bilansem 
kompetencji aby dokonać 
wyboru najbardziej 
odpowiedniego miejsca pracy. 
 
Rok 2020 był rokiem 
szczególnym. Kryzys związany z 
pandemią stanowił źródło wielu 
trudnych doświadczeń.  
Część osób, które przed 
pandemią myślały  
o zawodowej zmianie 
wstrzymała się od 
podejmowania radykalnych 
decyzji. Doradcy starali się więc 
udzielać również wsparcia 
psychologicznego  
w radzeniu sobie z niepokojem i 
w pokonywaniu trudności 
emocjonalnych związanych  

seniorów 
 
Zadanie Wspieranie 
poradnictwa zawodowego 

ww. przedziałów 
wiekowych, które 
skorzystały z usług 
doradczych wyniosła  
w 2020 roku 198 osób 
(w tym 16 osób powyżej 
60 roku życia) 

zawodowych  
i w poruszaniu się 
po współczesnym 
rynku pracy. 
 
Wsparcie w szeroko 
rozumianym 
funkcjonowaniu na 
rynku pracy  
w trudnym okresie 
trwającej pandemii 
koronawirusa 

zaintereso
wanych 
przez cały 
2020 rok 



z pandemią.  
 
W wielu rozmowach, nie tylko w 
grupie klientów 50+, pojawiał 
się temat konieczności 
funkcjonowania w cyfrowym 
świecie, w tym uczestnictwa w 
rekrutacji online. 
 
W sytuacji konieczności 
zachowania obostrzeń 
sanitarnych, dużego niepokoju 
społecznego i w trosce  
o zachowanie płynności usług 
doradczych, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu rozwinął 
ofertę poradnictwa na odległość 
za pośrednictwem 
komunikatora internetowego, 
telefonu  
i poczty elektronicznej. 
Konsultacje online będą 
kontynuowane również po 
zakończeniu pandemii, dzięki 
czemu poradnictwo zawodowe 
będzie w większym stopniu 
realizowane również  
w sytuacjach, w których  
z różnych powodów, w tym 
zdrowotnych, kontakt osobisty 
jest utrudniony  

16 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, 

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 
 
Liczba odbiorców: od 
początku okresu 
programowania 2014-
2020 do końca 2020 
roku wsparciem w 

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

 

 

2020  r. W związku z 
przeciwdziałanie
m skutkom 
COVID-19, we 
wnioskach PUP 
wprowadzono 
nowe zadanie 
„Instrumenty 
dofinansowania” 
oraz dodatkowo 



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 

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

ramach projektów 
objętych zostało  6 414 
osób w wieku powyżej 
50 roku życia 
 
 

wydłużono 
projekty 
pokonkursowe o 
dwa lata i 
podpisano 
stosowne aneksy.  
 
W ramach 
Działania 6.1 
WRPO 
zakontraktowano 
w ramach 
projektu EFS w 
2020 r. kwotę: 
124 262 386,90 
PLN. 
 
Całkowity koszt 
działania:  
ze względu na 
skierowanie 
projektów do 
szerszej grupy 
osób, trudno 
jednoznacznie 
oszacować koszt 
działania. 
  
Źródło 
finansowania: EFS 
-wkład UE, wkład 
krajowy 

17 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 
poprzez projekty 
konkursowe 

Wsparcie było 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 

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. 
 
Liczba odbiorców: od 

Celem działania jest 
wzrost zatrudnienia 
oraz poprawa 
sytuacji na rynku 
pracy osób 
bezrobotnych, 
poszukujących 
pracy, i biernych 
zawodowo i 

2020 r. Kontraktacja 
środków - do 
końca 2020 r. 
podpisano w 
ramach Działania 
6.2 WRPO 2014+ 
od początku 
okresu 
programowania 



Działanie 6.2 Aktywizacja 
zawodowa 

początku okresu 
programowania 2014-
2020 do końca 2020 
roku wsparciem w 
ramach projektów 
objętych zostało 7 478 
osób w wieku powyżej 
50 roku życia 

pracujących, 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji na 
rynku pracy 

 

łącznie 223 
umowy na łączną 
kwotę 
dofinansowania  
225 350 070,19 zł. 
 
Całkowity koszt 
działania:  
ze względu na 
skierowanie 
projektów do 
szerszej grupy 
osób, trudno 
jednoznacznie 
oszacować koszt 
działania.  
 
Źródło 
finansowania: EFS 
-wkład UE, wkład 
krajowy 
 

SPORT 

18 Departament 
Sportu i Turystyki 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Wielkopolskiego w 
Poznaniu 

Publikacja na stronie internetowej 
www.szlakpiastowski.pl kart 
informacyjnych, opisujących 
dostosowanie obiektów Szlaku 
Piastowskiego do obsługi 
poszczególnych grup odbiorców. 
 
Karty zawierają podstawowe dane 
na temat możliwości dojazdu do 
obiektu i jego zwiedzania, z uwzgl. 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnością (ruchową, 
wzrokową, słuchową), 
odwiedzających z dziećmi oraz osób 
starszych. 
 
Karty opracowano w 2019 r. w 
ramach projektu pn.: 
„Przeprowadzenie analizy 

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

Grupy objęte działaniem: 

 osoby starsze, 

 osoby z niepełno-
sprawnościami, 

 rodziny z dziećmi. 
 
Liczba odbiorców: 
56 178 (liczba 
użytkowników strony 
szlakpiastowski.pl na 
koniec 2020 r.) 

 Poprawa dostępu 
do sprawdzonych, 
aktualnych 
informacji nt. 
możliwości 
dojazdu do 
danego obiektu i 
jego zwiedzania, z 
uwzględnieniem 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnoś
cią (ruchową, 
wzrokową, 
słuchową), 
odwiedzających z 
dziećmi oraz osób 
starszych.  

 Poprawa jakości 
działań 

2020-01-01 
– 

2020-12-31 
(działanie 

realizowane 
w sposób 

ciągły) 

Realizacja działania 
nie generowała 
dodatkowych 

kosztów. 
Zrealizowano w 
ramach szeroko 

rozumianego  
wykorzystania i 

utrzymania strony 
szlakpiastowski.pl. 

http://www.szlakpiastowski.pl/


dostępności obiektów Szlaku 
Piastowskiego”, realizowanego we 
współpracy z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

informacyjno-
promocyjnych 
dotyczących 
Szlaku 
Piastowskiego. 

 Poprawa 
dostępności 
obiektów Szlaku 
Piastowskiego dla 
osób starszych. 

 Zadania wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 
roku 2020. Uchwała ZWW nr 1612/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. Dotacje przyznane Uchwałą ZWW nr 1981/2020 z dnia 12 marca 2020 r. 

Wykazane poniżej projekty nie były dedykowane wyłącznie osobom starszym, jednak - zgodnie z deklaracjami podmiotów realizujących niżej wymienione zadania - udział w nich 
wzięły osoby starsze. 

19 Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
„MARINA” w 
Koninie  

XI Spływ kajakowy szlakiem 
"Wielkiej Pętli Wielkopolski" 

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

Mieszkańcy Miasta Konina 
i regionu konińskiego, 
turyści z Krakowa i  
Gniezna.  
 
Liczba odbiorców: 
110 osób. 
Brak danych nt. dokładnej 
liczby osób starszych 
(najstarszy uczestnik miał 
72 lata). 

Promocja walorów 
turystyczno-
krajoznawczych 
Wielkiej Pętli 
Wielkopolski. 
Promocja aktywnego 
wypoczynku i 
zdrowego stylu życia. 
Zwiększenie 
zainteresowania 
nowymi trasami do 
uprawiania turystyki 
kajakowej wśród 
dzieci, młodzieży, 
osób starszych i 
niepełnosprawnych. 

2020-07-17 
- 

2020-10-31 

Koszt: 
16 880 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. wlkp.: 
8 680 zł) 

20 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział H. 
Cegielski - Poznań 
S. A. w Poznaniu 
 

Organizacja VI Ogólnopolskiego 
Rajdu "Śrem i okolice z siodełka 
roweru" 

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

Rowerzyści z klubów 
rowerowych z 
Wielkopolski i Polski, w 
tym: Kalisza, Konina, Piły, 
Poznania, Lubonia, 
Swarzędza, Wolsztyna, 
Tarnowskich Gór, 
Jarocina, Mosiny, Wrześni, 
Środy Wlkp. Kościana, 
Dębna. 
 
Liczba odbiorców: 60 os. 
Brak danych nt. dokładnej 
liczby osób starszych. 

Pełniejsze 
zaspokajanie potrzeb 
i podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 
województwa, a w 
szczególności 
upowszechnianie 
turystyki i 
krajoznawstwa oraz 
edukacji 
krajoznawczej wśród 
dzieci i młodzieży, 
osób dorosłych oraz 
osób z 

2020-04-15 
- 

2020-11-30 

Koszt: 
14 289,73 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. wlkp.: 
6 269,73 zł) 



niepełnosprawnościa
mi.  
Promocja atrakcji 
turystycznych 
subregionu: 
śremskiego, 
poznańskiego, 
kościańskiego. 
Promocja aktywnego 
wypoczynku na 
świeżym powietrzu, 
popularyzacja 
turystyki rowerowej, 
integracja i 
budowanie relacji 
przez rowerzystów, 
wymiana 
doświadczeń. 
 
 
 
 
 
 

 Zadanie wyłonione w drodze otwartego konkursu 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 – Droga św. Jakuba. 

Uchwała ZWW nr 2234/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dotacja przyznana Uchwałą ZWW nr 2465/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. 

21 Stowarzyszenie 
Przyjaciele Dróg 
św. Jakuba w 
Polsce z siedzibą 
we Wrocławiu 

Z Wielkopolski na Koniec Świata - 
Odnowienie oznakowania Drogi św. 
Jakuba w Wielkopolsce 

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

Grupą docelową projektu 
byli turyści oraz 
mieszkańcy województwa 
wielkopolskiego 
uprawiający czynną 
turystykę pieszą, 
rozszerzoną o kontekst 
kulturowy. Objęta 
projektem Droga św. 
Jakuba nie ma ograniczeń 
ze względu na wiek - 
wśród użytkowników 
dominują osoby w wieku 
20-30 lat oraz w wieku 
55+.  
 
Liczba odbiorców: 
Rocznie z Drogi św. Jakuba 

Ułatwienie 
bezpiecznego 
uczestnictwa w 
turystyce kulturowej i 
skupienia się na 
walorach 
poznawczych 
szlaków, bez 
konieczności stałego i 
nadmiernego 
skupienia na samym 
przebiegu trasy. 

2020-08-01 
- 

2020-11-30 

Koszt: 
31 717,61 zł 

 
(w tym dotacja z 

budżetu woj. wlkp.: 
25 818 zł) 



w Wielkopolsce korzysta 
ok. 500 osób. Brak danych 
nt. liczby osób starszych. 

 Zadanie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa 
w roku 2020 pn. „Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego”. 

Uchwała ZWW nr 1612/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. Dotacja przyznana Uchwałą ZWW nr 1981/2020 z dnia 12 marca 2020 r. 

22 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział w 
Ostrowie 
Wielkopolskim 

Odnowienie szlaków rowerowych i 
infrastruktury turystycznej w 
mieście Ostrów Wielkopolski, 
gminach Ostrów Wielkopolski, 
Nowe Skalmierzyce, Raszków, 
Przygodzice, Odolanów i Sośnie 
będące uzupełnieniem 
Transwielkopolskiej Trasy 
Rowerowej wchodzącej w skład 
WSSR. Odnowienie odcinka TTR w 
granicach przebiegu w powiecie 
ostrowskim. 

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

Szlak (w rozumieniu 
obszaru, przez który 
przebiega) jest dostępny 
dla wszystkich 
zainteresowanych 
odbiorców zadania, 
niezależnie od ich miejsca 
zamieszkania (poruszanie 
się szlakiem jest 
nieodpłatne i 
ogólnodostępne). 
Korzystać mogą z niego 
dzieci i młodzież, osoby 
dorosłe, osoby starsze, a 
także niepełnosprawne 
(osoby o umiarkowanym 
poziomie 
niepełnosprawności 
ruchowej, osoby 
głuchonieme). 
 
Liczba odbiorców: 
Brak danych 

Poprawa poczucia 
bezpieczeństwa 
turystów 
poruszających się 
szlakiem. 
Zapewnienie 
beneficjentom 
możliwości 
aktywnego 
odpoczynku na 
świeżym powietrzu. 
Upowszechnianie 
turystyki rowerowej. 
Zachęcenie do 
poznawania regionu i 
najbliższych okolic. 
Upowszechnianie 
wiedzy o walorach 
turystycznych 
południowej 
Wielkopolski. 
Wykształcenie 
nawyku aktywnego i 
zdrowego trybu życia.  

2020-04-08  
- 

2020-10-15 

29 086 zł 
 

(w tym dotacja z 
budżetu woj. wlkp.: 

26 918 zł) 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

23 Wielkopolski 
Samorządowy 
Zespół Placówek 
Terapeutyczno-
Wychowawczych                
w Cerekwicy 
Nowej 
 
 

pedagogizacja Priorytet II 
Aktywność/Promowanie 
wolontariatu 
seniorów/Propagowanie idei 
wolontariatu jako formy 
aktywności społecznej 

Rodzice wychowanek - 40 Podniesienie  
poziomu 
świadomości                      
i popularyzacja 
wiedzy nt. starości 

 2 m-ce 
(styczeń i 
luty) 
Z powodu 
ogłoszenia 
pandemii w 
pozostałych 
miesiącach 
nie 
realizowano 
działania. 

Źródło własne 

24 Wielkopolskie 
Samorządowe 

Prowadzenie kształcenia w 
zawodach opiekun medyczny, 

Priorytet I 
Cele operacyjne 1,2,3,4 

Uczniowie, słuchacze, 
uczestnicy kursów, 

1. Podniesienie 
kompetencji osób 

Cały rok Działania bezpłatne 
środki własne oraz 



Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Koninie  

 

terapeuta zajęciowy, technik 
masażysta. 
 

 wspierających 
seniorów. 
2. Wspieranie 
integracji 
międzypokoleniowej. 
3.Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
starzenia. 
 
 

organizacji i 
placówek. 
 

Prowadzenie kursów opieki nad 
osobą starszą, opieki nad osobą 
niesamodzielną –Kurs „Opiekun 
osoby starszej i zależnej”. 
 

Priorytet I 
Cele operacyjne 1,2,3,4 

Uczniowie, słuchacze, 
uczestnicy kursów, 
 

1. Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów. 
2. Wspieranie 
integracji 
międzypokoleniowej. 
3.Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
starzenia. 

Lipiec 2020 Środki własne  
szkoły  

Wspieranie osób starszych 
przebywających placówkach 
opiekuńczych, leczniczych i pomocy 
społecznej.  
 

Priorytet I 
Cel  4 

Słuchacze kierunku 
terapia zajęciowa, technik 
masażysta, opiekun 
medyczny, podopieczni  
placówek 

 Pomoc osobom 
starszym w 
usamodzielnianiu  w 
zakresie czynności 
opiekuńczych, 
usprawniających, 
pielęgnacyjnych i 
kosmetycznych oraz 
zaspakajaniu potrzeb 
psychicznych i 
społecznych. 

Cały rok  
(ograniczeni
a 
pandemiczn
e)   

wolontariat 

25 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Koninie  

 

Indywidualny wolontariat według 
zgłaszanych potrzeb 

Priorytet I 
Cele 4, 5 

 Słuchacze WSCKZiU 
Indywidualni  odbiorcy 

1.Pomoc osobom 
starszym w zakresie 
czynności 
opiekuńczych, 
usprawniających, 
pielęgnacyjnych i 
kosmetycznych oraz 
zaspakajaniu potrzeb 
psychicznych i 
społecznych. 
2.Wspieranie i 
budowanie 
solidarności 
międzypokoleniowej. 

Cały rok wolontariat 



3. Kształtowanie 
zachowań 
woluntarystycznych. 

Nawiązanie współpracy z 
wydawnictwem ”Silver”, które  
kieruje swoją ofertę wydawniczą do 
srebrnego pokolenia, dostosowuje 
wygląd książek do potrzeb 
seniorów –akcja duża czcionka. 

Priorytet II Aktywność 
Cel  2 
Zadanie  1,3, 4  

 1.Wspieranie i 
budowanie 
solidarności 
międzypokoleniowej. 
2. Tworzenie 
warunków do udziału 
w życiu kulturalnym. 

Listopad 
2020 

Środki własne 

Udział w webinarach i szkoleniach 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie PsycheSomaPolis,  
Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Fundację Stabilo, 
MedicalPressna temat odporności 
na stres  

Priorytet I 
Cele operacyjne 3,4 

2 nauczycieli 1. Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów. 
2. Wspieranie 
integracji 
międzypokoleniowej. 
3.Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
starzenia. 
 

Cały rok Środki własne 

26 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Rawiczu 

Utworzono kierunki na których 
prowadzi się kształcenie 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 

Rok szkolny 
2020 
 
 

1.Szkoła państwowa 
prowadzona przez 
Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 
 
   
Środki własne,  
działania 
bezkosztowe 



solidarności 
międzypokoleniowej. 
6. Zwiększenie wiedzy 
na temat samo opieki 
i opieki.  

Prowadzone były działania 
wspierające 
 i opiekuńcze w dwóch 
środowiskach osób wieku starszego 
realizowane przez 4 wolontariuszy 
naszej szkoły . Wolontariusze są 
zrzeszeni w Szkolnym Kole 
Wolontariatu. 
 
 
 
 

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 

2020 

Środki własne,  
działania 
bezkosztowe 

27 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 

I-II 2020, 
IX-X 2020 
- 
ograniczeni
e odbyło się 
ze względu 
na 
pandemię 
COVID-19 

Środki własne  

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 
( 
przekazanie 
upominków 
bez imprezy 
integracyjne
j ze względu 
na 
pandemię 
COVID-19) 

Środki własne: 1000 
zł 

28 PBP Książnica 
Pedagogiczna im. 
A. Parczewskiego 

Wspomaganie doskonalenia 
nauczycieli: 
- zakup książek, 

Priorytet I  
Cele operacyjne 4 Zadania  1-5 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
opiekunowie 

Podniesienie 
świadomości i 
popularyzacja wiedzy 

Cały rok Środki własne 



w Kaliszu i 
wszystkie Filie 

- przygotowanie zestawień 
bibliograficznych, 
- promocja literatury,  
- wystawy książek. 

na temat starości 
wśród społeczeństwa 
Udostępnianie 
szeroko pojętej 
informacji i wiedzy na 
temat osób starszych 
poprzez zakup i 
opracowanie 
odpowiedniego 
księgozbioru, 
prenumeratę 
czasopism, a także 
sporządzanie 
zestawień 
bibliograficznych  m. 
in. na temat 
”Przemoc i agresja 
wobec seniorów, 
Europejski Dzień 
Seniora. 
 
 

-Zbiórka  książek dla organizacji i 
instytucji działających na rzecz osób 
starszych 
-przekazanie książek o tematyce 
regionalnej do Ośrodka wsparcia 
dziennego dla seniorów Księdza 
Orione w Kaliszu 

Priorytet II 
Cele operacyjne 2 
Zadania 1,3,4 

Osoby starsze Propagowanie 
czytelnictwa wśród 
osób starszych,  
wzmacnianie udział 
osób starszych  w 
życiu kulturalnym 
miasta i regionu   
Wspieranie instytucji 
działających na rzecz 
osób starszych. 

Cały rok Środki własne 

29 PBP Książnica 
Pedagogiczna im. 
A. Parczewskiego 
w Kaliszu 

Udział w kampaniach społeczno-
informacyjnych poprzez organizację 
wystaw czasowych na podstawie 
zbiorów KP 
-wystawa on-line z zestawieniem 
bibliograficznym z okazji Dnia 
Seniora  

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 

 Wolontariat w bibliotece - 
Organizacja  spotkań  - warsztatów 
międzypokoleniowych „Od Juniora 
do Seniora – razem działamy 
kreatywnie” 
- I półrocze 2020 r. 

Priorytet I  
Cele operacyjne 1 
Zadania  3 
Cele operacyjne 4 
Zadania 2 
Priorytet II 

 spotkanie: Słuchacze 
UTW Calisia s. rękodzieło 
artystyczne, nauczyciele, 
uczniowie  

 spotkanie: Słuchacze 

Zwiększenie 
aktywności osób 
starszych, integracja 
międzypokoleniowa, 
integracja  ze 
środowiskiem 

I półrocze 
2020 r. 

II półrocze 
2020 r. 

Środki własne 



Bibliotekarze w DPS w Kaliszu – 
spotkanie „Historia Kalisza balladą 
opowiedziana” 
-II półrocze 2020 r. 
Głośne Czytanie Poezji – od Juniora 
do Seniora  

Cele operacyjne 4 
Zadania 1,2,3 
 

UTW  Calisia s. rękodzieło 
artystyczne, 
Bibliotekarze, 
Nauczyciele przedszkoli i 
edukacji wczesnoszkolnej 

szkolnym 
 
 
 
 

30 PBP Książnica 
Pedagogiczna im. 
A. Parczewskiego 
w Kaliszu i Filie 

Organizacja spotkań dla seniorów,  
- Spotkanie dla Słuchaczy UTW 
„Calisia” pt. „Już mi niosą suknię z 
welonem, czyli kilka słów o 
zwyczajach ślubnych Kalisza i 
okolic. 
- Narodowe Czytanie Seniorów 
- Udział podopiecznych kaliskiego 
Domu Pomocy Społecznej w 
akcjach społecznych pt.”Podaruj 
wiersz” oraz „Nie o SMS – lecz o 
kartce świątecznej pamiętaj” 
-„Asertywność – 
 z szacunkiem dla siebie i innych” – 
prowadzone przez neurologopedę 
– pedagoga z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
Ostrzeszów 
-„Uczucia – integralna część JA” – 
prowadzone przez 
psychoterapeutę 

Priorytet II  
Cele operacyjne 2 
Zadania 1-4 
 

Słuchacze UTW Calisia s. 
humanistyczna 
 

Współtworzenie 
warunków do udziału 
w życiu kulturalnym i 
wspieranie 
różnorodnych 
zainteresowań  
seniorów 
- 
 
 

Cały rok Środki własne 

31 PBP Książnica 
Pedagogiczna im. 
A. Parczewskiego 
w Kaliszu  

Organizacja wystaw słuchaczy UTW 
Calisia 
- Prezentacja prac słuchacze czy 
UTW „Calisia” – sekcja rękodzieło 
artystyczne z okazji: Dnia Matki, 
Dnia Dziecka oraz Świąt Bożego 
Narodzenia 

Priorytet I 
Cele operacyjne 1 
Zadanie  3 

Słuchacze Calisia, oraz 
czytelnicy biblioteki 

Promowanie 
potencjału i 
umiejętności 
seniorów w 
środowisku lokalnym 
 

Cały rok Środki własne 

32 PBP Książnica 
Pedagogiczna im. 
A. Parczewskiego 
w Kaliszu i Filie 

Spotkania tematyczne dla seniorów 
- Spotkanie tematyczne dla 
pensjonariuszy kaliskiego Domu 
Pomocy Społecznej pt. „Stary 
Kalisz” 
- Spotkanie w Klubie Seniora w 
Kępnie: Wykład „Karnawał w 
kulturze” i dawne zabawy 
towarzyskie 

Priorytet II 
Cele operacyjne 2  
Zadanie 1, 4 

Podopieczni Ośrodka 
wsparcia dziennego dla 
seniorów im.  Księdza 
Orione w Kaliszu oraz 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kaliszu 
Podopieczni klubu Seniora 
w Kępnie 

Zwiększenie 
zainteresowania 
seniorów oraz ich 
zaangażowania w 
kulturę poprzez 
organizację spotkań o 
różnej tematyce. 
 

Cały rok Środki własne  

33 Publiczna 
Biblioteka 

Gromadzenie i udostępnianie 
literatury, której odbiorcami będą 

Priorytet I:  
Cele operacyjne: 2 

Terapeuci zajęciowi 
fizjoterapeuci, 

Podniesienie 
kompetencji osób 

Cały rok 
2020  

Środki własne 



Pedagogiczna w 
Poznaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opiekunowie osób starszych 
(specjaliści), a także osoby starsze 

Zadania 2. Upowszechnianie 
wiedzy na temat nowoczesnych 
technologii 
3. Wspieranie sytemu kształcenia 
ustawicznego - w tym 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
4. Inspirowanie do podejmowania 
działań służących tworzeniu 
oferty edukacyjnej dla seniorów 
Cele operacyjne: 3 Zadanie 3. 
Upowszechnianie wiedzy na 
temat podstaw samoopieki i 
opieki nad niesprawnym 
seniorem 
Cele operacyjne: 4. Zadanie 3  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat starzenia się m. in. w 
instytucjach edukacji oraz 
pomocy i integracji społecznej 
4. Wspieranie poradnictwa 
przygotowującego do życia na 
emeryturze. 
5. Wspomaganie otoczenia 
komfortowego życia osób 
starszych w społeczeństwie 
informacyjnym i aktywnego 
starzenia się 

opiekunowie osób 
starszych, psycholodzy, 
osoby świadczące usługi 
na rzecz osób starszych, 
studenci, doktoranci, 
osoby starsze. 
Liczba odbiorców:  400  
 

wspierających 
seniorów 
 
Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
praw osób starszych 
 
Profilaktyka i 
promocja  zdrowia  

34 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienia bibliograficzne nt. osób 
w wieku starszym, rola dziadków w 
wychowaniu 

Priorytet I:  
Cele operacyjne: 2 
Zadania 1. Tworzenie warunków 
do rozwoju dla seniorów w 
zakresie identyfikowania potrzeb 
w obszarze edukacji 
2. Upowszechnianie wiedzy na 
temat nowoczesnych technologii 
3. Wspieranie sytemu kształcenia 
ustawicznego - w tym 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
4. Inspirowanie do podejmowania 
działań służących tworzeniu 
oferty edukacyjnej dla seniorów 
Cele operacyjne: 3 Zadanie 3. 
Upowszechnianie wiedzy na 
temat podstaw samoopieki i 
opieki nad niesprawnym 

Terapeuci zajęciowi 
fizjoterapeuci, 
opiekunowie osób 
starszych, psycholodzy, 
osoby świadczące usługi 
na rzecz osób starszych, 
studenci, doktoranci, 
osoby starsze. 
Liczba odbiorców: 250  
 

Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów. 
Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
starzenia 

Kwiecień, 
maj 2020 

Środki własne 



 
 
 
 
 
 

seniorem 
Cele operacyjne: 4. Zadanie 3  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat starzenia się m. in. w 
instytucjach edukacji oraz 
pomocy i integracji społecznej. 
4. Wspieranie poradnictwa 
przygotowującego do życia na 
emeryturze. 
5. Wspomaganie otoczenia 
komfortowego życia osób 
starszych w społeczeństwie 
informacyjnym i aktywnego 
starzenia się 

35 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu 

Wystawy książek i czasopism 
poruszających tematykę osób 
starszych 

Priorytet I: Cele operacyjne: 2 
2. Upowszechnianie wiedzy na 
temat nowoczesnych technologii 
Cele operacyjne: 3 Zadanie 3. 
Upowszechnianie wiedzy na 
temat podstaw samoopieki i 
opieki nad niesprawnym 
seniorem. 
Cele operacyjne: 4. Zadanie 3  
Upowszechnianie wiedzy na 
temat starzenia się m. in. w 
instytucjach edukacji oraz 
pomocy i integracji społecznej. 
5. Wspomaganie otoczenia 
komfortowego życia osób 
starszych w społeczeństwie 
informacyjnym i aktywnego 
starzenia się 

Użytkownicy biblioteki. 
Liczba odbiorców: 300  

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
starzenia się 
 
Wspieranie 
pozytywnego 
wizerunku seniora 

Maj 2020 Środki własne 

36 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu   
Filia w Gnieźnie 
 

Gromadzenie literatury na temat 
osób starszych, przygotowywanie 
zestawień bibliograficznych o tej 
tematyce 

Priorytet I 
Cel operacyjny 4 
Zadanie 3, 5 

Mieszkańcy Gniezna, 
Czytelnicy biblioteki, 
opiekunowie osób 
starszych 
Liczba odbiorców: 130 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
starzenia się  

Wg 
zapotrzebo
wania 

Środki własne 

Gra miejska „Ziemia planeta ludzi 
odpowiedzialnych” 

Priorytet II 
Cel operacyjny 2 
Zadanie 4 

Podopieczni 
Stowarzyszenia „Promyk” 
oraz „Gnieźnieńskiego 
Klubu Seniora” 
Liczba odbiorców: 10  

Aktywizacja seniorów 
do udziału w 
wydarzeniach 
kulturalnych 

27.10.2020 Środki własne 

Seminarium „Mądre książki” Priorytet II 
Cel operacyjny 2 
Zadanie 4 

Podopieczni 
Stowarzyszenia „Promyk” 
oraz „Gnieźnieńskiego 

Aktywizacja seniorów 
do udziału w 
wydarzeniach 

29.09.2020 Środki własne 



Klubu Seniora”, 
mieszkańcy Gniezna 
Liczba odbiorców: 20  

kulturalnych 

37 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Międzychodzie 
 

Zajęcia komputerowe: „Świat on-
line dla seniorów. Nie! Wykluczeniu 
społecznemu” 
 

Priorytet I 
Cel operacyjny 2 
Zadanie 2  

Seniorzy 
Liczba odbiorców: 8 

Zdobycie 
umiejętności 
wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Cykliczne 
zajęcia - 
czwartki 
20II i 27II 
2020 r. 

Środki własne 

Wystawy   malarskie  seniorów 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
„Drzewce 2002” 
Wystawa: "AKTYWNI 60+ I 
WIĘCEJ"; zestawienie 
bibliograficzne 

Priorytet I 
Cel operacyjny 1 
Zadanie 3 i 4  
 

Użytkownicy biblioteki  
nauczyciele , studenci, 
uczniowie i inni 
Liczba odbiorców: 286 

Promowanie 
twórczości 
artystycznej seniorów 
 
 

Cały rok 
 

Środki własne 

Kampania informacyjna, wystawy 
książek, tworzenie bibliografii np. 
"SENIORZY"  

 

Priorytet I 
Cel operacyjny 4 
Zadanie  1,2,3 

Czytelnicy biblioteki, 
adresaci kampanii i inni 
Liczba odbiorców: 937 

Upowszechnianie 
wiedzy nt. starzenia 
się, 
wspieranie 
pozytywnego 
wizerunku seniora 

Cały rok Środki własne 

Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu  
Filia w Nowym 
Tomyślu 
 

- doradztwo 
- szkolenie , pomoc w doborze 
odpowiedniej literatury 

Priorytet 1 Cel operacyjny 3 Osoby zajmujące się 
seniorami 

Podnoszenie 
kompetencji osób 
wspierających 
seniorów poprzez:  
-upowszechnianie 
idei doradztwa na 
rzecz opiekunów 
rodzin sprawujących 
opiekę nad osobami 
starszymi  
-tworzenie warunków 
do podnoszenia 
kwalifikacji 
specjalistów 
pracujących z 
osobami starszymi 
-upowszechnianie 
wiedzy na temat 
podstaw samoopieki i 
opieki nad 
niepełnosprawnym 
seniorem 

Cały rok Środki własne 

Wizyty studyjne upowszechniające Priorytet 1  Cel operacyjny 4 Osoby zajmujące się Upowszechnianie Cały rok Środki własne 



dobre praktyki – wizyta w Domu 
Dziennego Pobytu dla Seniorów i 
prezentacja literatury na temat 
starzenia się 

seniorami i seniorzy wiedzy na temat 
starzenia poprzez: 
-wspieranie 
pozytywnego 
wizerunku seniora 
-wspieranie 
poradnictwa 
przygotow. do życia 
na emeryturze 

38 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu  
Filia w Obornikach 

Udział w społecznych kampaniach 
społeczno-informacyjnych poprzez 
promocję książek i czasopism, 
zestawienia bibliograficzne oraz 
informacje na www i Facebooku 
biblioteki: 
Tematy: Działania bibliotek 
aktywizujące seniorów. 
Międzynarodowy Dzień Osób 

Starszych. 

Ogólnopolski Dzień Seniora 

 

Priorytet I: edukacja/  
Cel 4/ upowszechnianie wiedzy 
na temat starzenia, zadania 1-5 
 

Czytelnicy biblioteki, 
nauczyciele, wykładowcy, 
pedagodzy, uczestnicy 
kampanii. 
ok. 450 osób 
odwiedzających w tym 
czasie stronę internetową 
oraz Facebooka 

Podniesienie 
świadomości i 
popularyzacja wiedzy 
na temat starości 
wśród społeczeństwa 

Cały rok Środki własne 

Organizacja i promocja konkursu 
online na pracę plastyczną w 
Tygodniu Bibliotek 2021 pt. Smak 
słów 

Priorytet II: aktywność/ 
Cel 4/ Zwiększenie 
zainteresowania seniorów oraz 
ich zaangażowania w kulturę 
Zadania 1-4 

Członkowie Klubów 
Seniorów w Obornikach, 
Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w 
Obornikach  
Lokalni twórcy 50+  
Czytelnicy Biblioteki 
6 uczestników w tej 
kategorii wiekowej 

Tworzenie warunków 
do udziału w życiu 
kulturalnym. 
Wspieranie rozwoju 
zainteresowań 
kulturalnych 
seniorów, w tym 
m.in. propagowanie 
kreatywności i 
twórczości 
amatorskiej. 
Promowanie idei tzw. 
„kultury bez barier” 

Cały rok Środki własne 

39 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu  
Filia w Swarzędzu 
 

Utworzenie Centrum Cyfrowego 
Wsparcia w Bibliotece – 
indywidualne porady, szkolenia, 
warsztaty komputerowe 

Priorytet I 
Cel operacyjny 2 
Upowszechnianie wiedzy na 
temat nowoczesnych technologii 

Osoby starsze z gminy 
Swarzędz 
Liczba odbiorców: 20 

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
cyfrowemu osób 
starszych 

Wrzesień – 
grudzień 
2020 

Środki własne 

Gromadzenie fachowej literatury Priorytet I 
Cel operacyjny 4 
Upowszechnianie wiedzy na 
temat starzenia się m.in.  w 
instytucjach edukacji oraz 
pomocy i integracji społecznej 

Osoby starsze, specjaliści, 
opiekunowie osób 
starszych 
Liczba odbiorców: 200 

Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających osoby 
starsze, wsparcie 
seniorów w 
społeczności lokalnej, 

Cały rok Środki własne 



przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu osób 
starszych 

Kampanie informacyjne w 
bibliotece na temat aktywnego 
starzenia się 

Priorytet I 
Cel operacyjny 4 
Wspieranie pozytywnego 
wizerunku seniora 

Osoby starsze 
Liczba odbiorców: 100 

Wsparcie seniorów w 
społeczności lokalnej, 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu osób 
starszych 

Cały rok Środki własne 

40 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu    
Filia w 
Szamotułach 

 

Zajęcia biblioterapeutyczne Zwiększenie dostępności 
instytucji edukacyjnych dla osób 
starszych 

Członkowie 
Szamotulskiego Klubu 
Seniora, osoby 
zainteresowane tematem 

Zwiększenie 
dostępności osób 
starszych do 
biblioteki 

Cały rok Środki własne 

Zakup literatury   Wsparcie otoczenia fachową 
literaturą 

Osoby starsze, 
Opiekunowie Klubu 
Seniora, osoby 
zainteresowane tematem 

Podnoszenie 
kompetencji osób 
starszych 

Cały rok Środki własne 

41 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu    
Filia w Śremie 
 

Kampania informacyjna, wystawy 
książek, tworzenie bibliografii 
 
1. Bibliografie 
„Starość i starzenie się”, „Demencja 
i Alzheimer” 
2.Wystawa książek na temat 
starości. 
3. Zakup literatury na temat 
starości i starzenia się – 4 pozycje 
3. Promowanie literatury na temat 
starości  w mediach 
społecznościowych 

Priorytet I 
Cel operacyjny 4 
Zadanie  1,3, 

Czytelnicy biblioteki, 
adresaci kampanii 
Liczba odbiorców: 300 

Wspieranie 
pozytywnego 
wizerunku seniora. 
Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
starzenia się  m.in. w 
instytucjach edukacji 
oraz pomocy i 
integracji społecznej 

Cały rok Środki własne 

Kampania informacyjna, tworzenie 
bibliografii 
 
1. Bibliografia „Zdrowe odżywianie 
ludzi starszych”, „Aktywny senior”. 
2.Promowanie literatury na temat 
zdrowego odżywiania i aktywności 
ruchowej w mediach 
społecznościowych 

Priorytet III 
Cel operacyjny 1 
Zadanie 1,2,3 
 

Czytelnicy biblioteki, 
adresaci kampanii 
Liczba odbiorców: 300 

Upowszechnianie 
zdrowego trybu życia, 
w tym z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych 
technologii.  
Propagowanie zasad 
prawidłowego 
żywienia.  
Upowszechnianie 
aktywności ruchowej 
jako prowadzącej do 
zdrowego stylu życia.  

Cały rok Środki własne 



42 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu    
Filia w Środzie 
Wlkp. 

1.Współorganizacja wraz z 
Biblioteką Miejską w Środzie Wlkp. 
18. edycji  konkursu poetyckiego „O 
Złoty Kałamarz” skierowanego do 
osób dorosłych 

Priorytet I Czytelnicy biblioteki, 
adresaci kampanii, 
uczestnicy konkursu 
Ilość uczestników: 12 

Podniesienie 
świadomości i 
popularyzacja wiedzy 
na temat starości 
wśród 
społeczeństwa. 
Wspieranie 
pozytywnego 
wizerunku seniora 

1. V-X.2020 
r. 
2. X.2020 r. 

Środki własne 

Udział w kampanii społeczno-
informacyjnej poświęconej 
seniorom w ramach obchodów 
„Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych” ekspozycja literatury w 
bibliotece (27 książek), zestawienie 
bibliograficzne „Osoby starsze w 
aspekcie społecznym” (48 pozycji), 
promocja literatury na stronie 
WWW 

Priorytet I 
Cel operacyjny 3, 4 

Czytelnicy biblioteki, 
adresaci kampanii 
Ilość odbiorców: 440 

Podniesienie 
świadomości i 
popularyzacja wiedzy 
na temat starości 
wśród społeczeństwa 
 
Wspieranie 
pozytywnego 
wizerunku seniora 

 X 2020 r. Środki własne 

43 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu   
Filia  w Wolsztynie 
 

1. Indywidualne szkolenia seniorów 
z korzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjnych i 
telekomunikacyjnych 

I. Edukacja -  zwiększenie 
dostępności programów 
edukacyjnych dla seniorów 

Seniorzy, 
użytkownicy biblioteki 
Liczba odbiorców: 4  

Podniesienie ich 
wiedzy i umiejętności 

I-III   środki własne 

1. Seminarium na temat zasad 
zdrowego żywienia 
 
2. wystawka książek, czasopism i 
materiałów na temat profilaktyki i 
promocji zdrowego stylu życia 
 

III. Zdrowie 
promocja zdrowego stylu życia 

Seniorzy  
Liczba odbiorców: 22  
użytkownicy biblioteki 

Podniesienie  
poziomu wiedzy 

12.02.2020 
 
luty 2020 

środki własne 

1.Kampania społeczno-edukacyjno- 
informacyjna - informacje i 
materiały na stronie internetowej i 
facebooku  dotyczące: 
- profilaktyki i promocji zdrowego     
  stylu życia 
- geriatrii i starości 
- aktywizacji osób starszych 
- przeciwdziałania wykluczeniu 

Aktywizacja społ. i zawodowa 
Edukacja–podniesienie 
kompetencji osób wspierających 
seniorów 
-upowszechnianie wiedzy na 
temat starzenia i podstaw opieki 
nad seniorami 

Osoby opiekujące się 
osobami starszymi, 
seniorzy, użytkownicy 
biblioteki 
Liczba odbiorców: 706  

Pomoc w rozwoju 
zawodowym, 
doskonaleniu  i 
samokształceniu 

Cały rok Środki własne 

44 Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu  
Filia we Wrześni 

Konferencje, kursy i inne formy 
kształcenia seniorów z zakresu np. 
korzystania z technologii 
informacyjnych 
i telekomunikacyjnych 

Priorytet I: Edukacja 
Cel operacyjny 2: Zwiększenie 
dostępności 
programów 
edukacyjnych 

Seniorzy – spotkanie liczba 
odbiorców 39  
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 
temat: Wykorzystanie 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
nowoczesnych 
technologii 

luty 2020 
 

Środki własne 



  dla seniorów. 
Zadania: 
2. Upowszechnianie wiedzy na 
temat nowoczesnych technologii 

czasu wolnego przez 
seniorów - wystawka 
książek na temat: 
Turystyka, czas wolny 15 
książek 
 

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

45 Rokietnicki Klub 
Seniorów 
 

Warsztaty rękodzieła 
artystycznego 
 

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

Osoby starsze Integracja 
lokalnego 
środowiska 
seniorów 

2020 Całkowity koszt: 
19.100,00 zł 
Dotacja SWW:  
10.000,00 zł 
 

46 Stowarzyszenie 
Emerytów i 
Rencistów w 
Orzechowie 

Warsztaty filmowe pt. „Filmy ich 
życia” 
 

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

Osoby starsze Integracja 
lokalnego 
środowiska 
seniorów 

2020 Całkowity koszt:  
7.130,00 zł  
Dotacja SWW:  
7.000,00 zł 
 

47 Stowarzyszenie 
Wspierania 
Sztuki, Edukacji i 
Terapii Artefakt 

V Wielkopolskie Dni Sztuki i 
Zdrowia 
Złożona 
 

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

Osoby wykluczone z 
kultury, ze względu na 
wiek, chorobę, 
niepełnosprawność 

Integracja i 
uczestnictwo w 
kulturze osób w 
podeszłym wieku z 
niepełnosprawnośc
ią fizyczną i 
intelektualną 

2020 Całkowity koszt: 
35.744,00 zł  
Dotacja SWW: 
15.000,00 zł 
 

 


