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Otwarty konkurs ofert Aktywny Senior

1 000 000 zł

2021-2022

SENIORZY

Zakres konkursu:
- wspieranie funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych
- przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych
- propagowanie wiedzy, podnoszenie kompetencji w zakresie korzystania
z narzędzi internetowych (platform komunikacyjnych, komunikatorów);
- budowanie pozytywnego wizerunku starości
- rozwój współpracy / integracji międzypokoleniowej
- rozwój szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości
- prowadzenie doradztwa, poradnictwa, akcji / kampanii informacyjnych
- budowanie podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych
w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach
i rozwój grup samopomocowych)
- włączanie osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym m.in.
poprzez propagowanie idei rozwoju gminnych rad seniorów
- rozwój aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW

Zadania Aktywny Senior w Małopolsce
1
1

1

28

1
4

organizacji

4

1
3

3

1
2
1

5

3 000
seniorów
objętych
wsparciem
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Działania realizowane w ramach konkursu Aktywny Senior –
2022 r.

Wykłady, warsztaty, zajęcia
edukacyjne (m.in. dot.
bezpieczeństwo, zdrowie, internet)

Wyjazdy turystyczne, integracyjne,
wycieczki rowerowe, rajdy piesze

Działania UTW, wykłady z zakresu
ekologii, zdrowego stylu życia,
integracja międzypokoleniowa,
audycje radiowe

Zajęcia kulturalne, wyjazdy do teatru,
kina, warsztaty plastyczne, teatralne,
muzyczne, arteterapia
Zajęcia sportowe: nordic walking,
pilates, joga, aqua aerobik
Wolontariat – akcje społeczne, pomoc
sąsiedzka, grupy inicjatywne
Senioralia, spotkania integracyjne,
festiwal smaków, pikniki pod chmurką

Spotkania z psychologiem, zajęcia
zdrowotne po – covidowe, pierwsza
pomoc, dietetyk, rehabilitant
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Małopolski Plebiscyt Poza stereotypem
– Seniorka i Senior Roku
•

Cel: promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy nie
zwracając uwagi na upływający czas realizują własne pasje, dają
siebie innym, kreują otaczającą rzeczywistość.

•

Konkurs pozwala wyłonić wyjątkowych seniorów, którzy aktywnie
działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego
wieku czy są liderami lokalnych społeczności.

•

Dotychczas 31 nagrodzonych tytułem Seniorki i Seniora Roku oraz
38 wyróżnionych za działania na rzecz lokalnej społeczności

•

Działania zrealizowane: gala wręczenia nagród w XIV i XV edycji
Plebiscytu

•

Działania planowane: organizacja XVI edycji Plebiscytu (nabór
i ocena zgłoszeń, wręczenie nagród)

Małopolski Plebiscyt Poza stereotypem
– Seniorka i Senior Roku

Fot. Gala wręczenia nagród w XIV i XV edycji Plebiscytu Poza stereotypem – Seniorka i Senior Roku

Małopolskie Miejsca Przyjazne Seniorom

Cel inicjatywy:
•

podniesienie jakości życia małopolskich seniorów, poprzez
promowanie miejsc (m.in. kultury, sporty, handlu, rzemiosła,
gastronomii) dostosowanych i posiadających ciekawą ofertę dla
seniorów umożliwiającą im korzystanie w większym zakresie z życia
społecznego / kulturalnego

•

odpowiedź na oczekiwania osób starszych, którzy potrzebują i
poszukują miejsc, w których będą się czuć dobrze i komfortowo

•

utrzymanie wizerunku Małopolski jako miejsca atrakcyjnego i
dostosowanego do potrzeb i możliwości osób starszych (poprzez
zachęcanie podmiotów do tworzenia oferty dla seniorów)

Doskonalenie kompetencji kadr
Projekt „Senior - Animator - warsztaty dla
animatorów/liderów społeczności seniorskich
z elementami kształcenia kompetencji
cyfrowych i działań antykryzysowych”

•

Projekt dedykowany przedstawicielom /
liderom środowisk senioralnych

•

Zadanie polega na organizacji warsztatów
z zakresu animacji społeczności

seniorskich z elementami kształcenia
kompetencji cyfrowych oraz działań
antykryzysowych
•

Zakres tematyczny: organizacja czasu
wolnego seniorów; komunikacja z osobami
starszymi, w tym z grupami i instytucjami
oraz dialog międzypokoleniowy; rozwój
organizacji seniorskich; projektowanie i
finansowanie działań na rzecz osób

starszych

Cyfrowy asystent - podnoszenie
kompetencji cyfrowych służb
społecznych
• Szkolenie dedykowane
przedstawicielom służb
społecznych, w tym
pracownikom Domów Pomocy
Społecznej
• Zakres tematyczny: obsługa
komunikatorów internetowych,
instruktaż zakładania profilu
zaufanego oraz trening obsługi
platformy komunikacyjnej
ePUAP, obsługa platform
komunikacyjnych, zasady
bezpiecznego korzystania z
narzędzi i platform
komunikacyjnych

- zdalne spotkania mieszkańców małopolskich Domów
Pomocy Społecznej
Cel:
podniesienie jakości życia Mieszkańców DPS, wspierających budowanie relacji i
współpracy pomiędzy placówkami, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Oferta:
• 4 cykliczne zdalne spotkania o charakterze integracyjnorekreacyjnym dla pary DPS-ów w obrębie jednego profilu
• Uczestnicy pilotażu: dwa DPS-y o profilu - dla osób w podeszłym wieku
(DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie i DPS w Wadowicach) oraz dwa
DPS-y o profilu - dla osób przewlekle psychicznie chorych (DPS
Nowodworze i DPS w Szczyrzycu)
• współpraca z Muzeum Narodowym w Warszawie, które prowadzi
interaktywne warsztaty dotyczące projektu ,,Moc sztuki”, w ramach
e-caffe prowadzi warsztaty „Ogród sztuki”
• zaangażowanie wolontariuszy z małopolskich uczelni, którzy
przygotowują materiały oraz animują spotkania

- zdalne spotkania mieszkańców małopolskich Domów
Pomocy Społecznej
Efekty:
• dotychczas zorganizowano 6 spotkań, w których łącznie
uczestniczyło 63 mieszkańców DPS-ów
• pozytywny odbiór wśród mieszkańców – spotkania spełniają
potrzebę kontaktu, są powodem do rozmów oraz wzajemnej
inspiracji
• mieszkańcy, z każdym kolejnym spotkaniem są coraz bardziej
śmiali i odważni, chętnie angażują się w proponowane przez nas
aktywności

• duże zaangażowanie pracowników domów pomocy
społecznej, którzy przygotowują mieszkańców do spotkań oraz
inspirują do podejmowania działań.
Relacje potrzebują przestrzeni, a ,,e-caffe’’ otwiera horyzonty do
integracji oraz wzmacnia poczucie przynależności inicjując
obcowanie z drugim człowiekiem.

Innowacje dla Seniorów
•

Tytuł Innowacji: Ścieżki treningu umysłu

•

Innowator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział
Architektury, Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania
Urbanistycznego i Ruralistycznego

•

„Ścieżki treningu umysłu” to składająca się z 12 tablic (stacji
treningowych) instalacja pozwalająca na stymulację funkcji
poznawczych, takich jak: pamięć, logika i myślenie problemowe,

koncentracja, refleks i uwaga oraz procesy myślowe. Przemieszczając
się pomiędzy tablicami osoby starsze mogą rozwiązywać zadania i
ćwiczyć pamięć, jednocześnie aktywnie spędzając czas na świeżym
powietrzu, np. w parku.

•

Informacja dodatkowa – miejscem testu był Dom Pomocy
Społecznej „Republika” w Chorzowie.

Innowacje dla Seniorów
Tytuł Innowacji: Ścieżki treningu umysłu

Innowacje dla Seniorów
•

Tytuł Innowacji: E-rzecznik konsumenta seniora

•

Innowator: Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila

E-rzecznik konsumenta seniora to aplikacja, która umożliwi w prosty

i intuicyjny sposób otrzymanie szybkiej, rzetelnej i konkretnej porady
prawnej z zakresu praw konsumenta.
•

Przykładowe zagadnienia:

•

a) jak skutecznie złożyć reklamację

•

b) jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej z przedsiębiorcą na
odległość (np. przez telefon, internet)

•

c) jak postępować w przypadku odmowy uznania reklamacji za
zasadną przez przedsiębiorcę

Badanie potencjału jednostek samorządu terytorialnego
z Województwa Małopolskiego

w zakresie rozwoju usług społecznych w środowiskach lokalnych w obszarach
związanych z niezależnym życiem osób dorosłych i pieczy zastępczej
Cel główny badania:
Identyfikacja barier procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych na poziomie
lokalnym oraz potencjału jednostek samorządu terytorialnego z obszaru
województwa małopolskiego w zakresie możliwości przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki środowiskowej, w tym rozwoju usług społecznych
w środowisku lokalnym

Cele szczegółowe dot. seniorów:
Ocena zdolności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację
seniorów do świadczenia usług (zaspokajania potrzeb) w zależności od
sposobu finansowania i modelu funkcjonowania placówki.

Identyfikacja dominujących praktyk funkcjonowania DPS w zakresie
powrotu mieszkańców do środowiska oraz określenie kluczowych
czynników warunkujących funkcjonowanie w środowisku mieszkańców
DPS o różnym stopniu niesamodzielności.

Informacja nt. realizacji działań na rzecz osób starszych.

•

Przekazywana w każdym roku Wojewodzie Małopolskiemu w celu
realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o osobach starszych (Dz. U. z 2015 poz. 1705)

•

Rola ROPS: koordynacja, przygotowanie i opracowanie materiału
zbiorczego na podstawie danych z Departamentów i wojewódzkich
jednostek organizacyjnych

•

Zakres informacji: dokumenty strategiczne, aktywność,
przeciwdziałanie dyskryminacji, dobre praktyki, działania związane
z pandemią, rozwiązania teleopiekuńcze.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej

•

Organ opiniująco-doradczy i inicjatywny Zarządu Województwa
Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz

solidarności międzypokoleniowej, powołany w celu wzmocnienia i
rozwoju regionalnej polityki senioralnej, reprezentacji interesów osób
starszych i ich aktywizacji w regionie.

•

Działalność Rady zainaugurowana Uchwałą Nr 1614/2013 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32, Kraków
biuro@rops.krakow.pl
Tel. 12 422 06 36
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