
Małopolska dla Seniorów
Polityka senioralna Samorządu Województwa 

Małopolskiego

Organizacje seniorskie w dobie pandemii 
- stan obecny i wyzwania na przyszłość

Kraków, 24 września 2021 r.



Plan prezentacji:

1. Małopolscy Seniorzy w liczbach

2. Miniony rok… czyli Pakiet Społeczny Małopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej – wsparcie dla organizacji 
działających na rzecz seniorów

3. Inicjatywy aktywizujące osoby starsze – bieżące 
wsparcie dla organizacji senioralnych

4. Jak Województwo wykorzystuje regionalne środki 
unijne? 

5. O małopolskich innowacjach dla seniorów
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1. Małopolscy seniorzy w liczbach

prawie ¼
Małopolan 
to seniorzy

810,6 tys. osób 60+ 

23,8% mieszkańców

10 tys. seniorów więcej niż 
przed rokiem

14,4% członków grup 
artystycznych w centrach 
i domach kultury, 
świetlicach itp. to osoby 
powyżej 60 r.ż.
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6 598 członków małopolskich kół, klubów i 
sekcji Uniwersytetów Trzeciego Wieku

• 58% to kobiety (ponad 467 tys.)
• najliczniejsza grupa to 

najmłodsi seniorzy - 60-64 lata 
(27%, blisko 218 tys. osób) 



Małopolscy seniorzy w liczbach

80-latkowie
i starsi Małopolanie to liczna grupa, 

ponad 151,4 tys. osób

wyniki 
najnowszego 

badania pokazują, 
że osobami 

starszymi w domu 
opiekuje się 15% 

Małopolan
4

ponad 300 placówek całodobowej opieki w regionie
ponad 20 tys. Małopolan rocznie objętych wsparciem

• co trzeci Polak powyżej 75 roku 
życia mieszka sam

• objawy depresji obserwuje się 
u 42% osób powyżej 85 roku 
życia

• wdowieństwo jest głównie 
losem kobiet   
(2021 Raport o samotności, Szlachetna 

Paczka)



2. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny

Realizowane projekty (ponad 55 mln zł):

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry 
małopolskich domów pomocy społecznej 
w związku z zagrożeniem COVID-19”

Zadanie „KOOPERACJE przeciw COVID” 
w ramach projektu „Kooperacje 3D – model 
wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia 
osób i rodzin” 

Zadanie „Sami Dzielni! – razem przeciw COVID 
– 19” w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe 
standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla 
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Projekty
PO WER 

Projekt „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa - Pakiet 
Społeczny. Bezpieczny 
Dom”

Projekt
RPO WM
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Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny
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Ponad 500 
wniosków 

grantowych

9 naborów 
wniosków 

grantowych

Kwota 
wnioskowana: 

ponad 55 mln zł

Wszystkie DPSy w 
regionie objęte 

wsparciem

Ponad 75% 
zakontraktowanych 
środków przyznano 

na rzecz DPSów

Kwota 
wydatkowana: 

ponad 50 mln zł

Ok. 150 placówek 
niepublicznych 

objętych wsparciem

Łączna liczba 
Beneficjentów MTA: 
prawie 30 tys. osób



Zakres projektu:

doposażenie mieszkańców 
i pacjentów,  a także 
stanowisk pracy personelu 
w środki ochrony 
indywidualnej

zakup sprzętu i wyposażenia 
niezbędnego do walki 
z epidemią i jej skutkami

zapewnienie mieszkańcom, 
pacjentom lub personelowi 
miejsc noclegu, izolacji lub 
odbywania kwarantanny  

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. 
Bezpieczny Dom”  - 18 833 297, 72 zł

Grupa docelowa: podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej na 
terenie województwa małopolskiego (ponad 300 uprawnionych placówek)

Projekt
RPO WM

Rezultaty:
- zawarto 219 umów na kwotę
17 714 361,09 zł z 221 
placówkami (2 nabory) – ponad 
100 niepublicznych
- wsparto ponad 22 tys. osób, 
prawie 13 tys. mieszkańców ok. 
10 tys. pracowników
- ponad 5,5 mln środków
ochrony indywidualnej

- 700 miejsc izolacji lub
odbywania kwarantanny dla
mieszkańców i pracowników



Zakres projektu:

dodatki do wynagrodzeń, 
premie, nagrody dla 
pracowników do 4 m-cy

zatrudnienie dodatkowych 
pracowników na 3 m-ce

dofinansowanie 
ubezpieczenia wolontariuszy

dofinansowanie w zakresie 
wykonania testów 
dotyczących zakażenia 
wirusem dla całego 
personelu DPS

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich 
domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” 
– 26 336 610, 00 zł

Grupa docelowa: małopolskie domy pomocy społecznej (93 podmioty)

Projekt
POWER

Rezultaty:
- wsparto 93 dps na kwotę 
25 596 375,45 zł, 36 
niepublicznych
- ok. 4 375 pracowników 
otrzymało wsparcie w postaci 
dodatków, nagród, premii
- zatrudniono ok. 200
dodatkowych pracowników na
okres do 3 miesięcy

- wykonano ok. 7 000 testów
dotyczących zakażenia wirusem

Planowany jest kolejny nabór !!!



Zakres projektu:

zakup środków ochrony 
osobistej, środków i sprzętu 
służącego do dezynfekcji, 
zakup sprzętu i wyposażenia 
zakup usług dezynfekcji 
pomieszczeń i sprzętu

dofinansowanie premii, 
nagród, dodatków do 
wynagrodzeń dla 
pracowników placówek 
całodobowych

Zadanie „Kooperacje przeciw COVID” – 2 727 272,73, 00 zł

Grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego – 201 j.s.t

Projekt
POWER

Rezultaty:
- 180 j.s.t otrzymało środki -
ponad 2,7 mln zł 
- ok. 4 750 pracowników 
otrzymało wsparcie, 72 z nich 
także nagrody
- 161 ops, 19 pcpr oraz ponad 20 
podmiotów współpracujących
otrzymało wsparcie w postaci 
doposażenia stanowisk pracy 
w środki ochrony osobistej 



Zakres projektu:

Zakres A: przygotowanie 
miejsc do ewakuacji 
mieszkańców lub miejsc 
czasowego pobytu 
mieszkańców placówek 
poza tą placówką 

Zakres B: zakup sprzętu 
i akcesoriów 
umożliwiających kontakt 
on-line 
mieszkańców/personelu z 
otoczeniem/rodziną 

Zadanie „Sami Dzielni! – razem przeciw COVID – 19”
- 7 754 181 zł

Grupa docelowa: Zakres A: powiaty i miasta na prawach powiatu – 21 j.s.t.

Zakres B: powiaty i miasta na prawach powiatu lub podmiot niepubliczny
prowadzący placówkę opieki całodobowej

Projekt
POWER

Rezultaty:
- dofinansowano 47 podmiotów
- powstanie 10 powiatowych / 
miejskich centrów ewakuacji
- powstanie min. 361 miejsc 
ewakuacji w tym 308 miejsc dla 
mieszkańców i 53 miejsca dla 
pracowników
- zakupiono 213 zestawów 
komputerowych dla 77 
placówek, w tym: dla 72 
domów pomocy społecznej i 5 
schronisk dla osób w kryzysie 
bezdomności



Otwarte konkursy ofert na realizację 
zadań publicznych WM 

Nabór ofert w trybie ciągłym

Zadanie publiczne realizowane 
w okresie nie dłuższym niż 90 
dni

Wysokość dofinansowania lub 
finansowania zadania 
publicznego do kwoty 10  000 zł

Liczba rozpatrywanych ofert na 
rzecz osób starszych w 2021 r.: 18

„Małe granty” 

Edycja 2021 - 2022:

- Wspieranie funkcjonowania 
społecznego osób starszych 
– 1 000 000 zł (2 lata)

Liczba dofinansowanych 
projektów: 28 organizacji 

Alokacja konkursowa w latach 2012-
2020: ok. 6,5 mln zł, ponad 200 
organizacji dofinansowano

Liczba osób korzystających z 
projektów - ponad 3000 seniorów 
z WM

3. Inicjatywy aktywizujące osoby starsze



Co jest dla nas ważne w ramach konkursów:

bezpieczeństwo seniorów / ochrona praw konsumentów

aktywizacja / przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu      
społecznemu osób starszych

edukacja / przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

integracja wewnątrz i międzypokoleniowa

propagowanie zdrowego stylu życia – warsztaty, wykłady, 
rekreacja i rehabilitacja ruchowa

rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku / organizacji 
senioralnych 



Animator środowiska seniorów - projekt ROPS –

edycja 2020 r.

cel: profesjonalizacja kadr organizacji seniorskich oraz organizacji

działających na rzecz środowisk senioralnych; wzmocnienie

i wyposażenie w wiedzę z obszaru możliwości aktywizacji i realizacji

wsparcia osób starszych w specyficznych warunkach pandemii

adresaci: liderzy/potencjalni liderzy - animatorzy środowisk
i organizacji senioralnych – 29 uczestników / 12 godzin szkolenia

zakres tematyczny szkolenia: diagnozowanie potrzeb osób starszych
w okresie pandemii / Jak minimalizować obawy związane ze stanem
epidemicznym? / organizacja czasu wolnego seniorów w czasie
pandemii: senior w domu, senior w sieci / organizacja wsparcia
instytucjonalnego dla seniorów w czasie koronawirusa.
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Cel: wyróżnienie tych seniorów, którzy pomimo wieku pozostają

aktywni w ramach swojego środowiska, angażują się w działania na

rzecz innych ludzi, animują społeczność lokalną, a ich doświadczenie

życiowe, mądrość, pomysłowość, przekłada się na skuteczne działania.

Realizowany od 2007 r.

Dotychczas nagrodzonych zostało 28 seniorów, 51 wyróżniono.

XV jubileuszowa edycja Plebiscytu w tym roku!

Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”
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„Poza Stereotypem” – Panteon Wspaniałych



Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej

Działania: Projektowanie rozwiązań, Promocja, Wiedza, Edukacja, 
Dobre praktyki.

forum  wymiany 
doświadczeń, opiniowania 

oraz propagowania 
działań na rzecz 
osób starszych 
i solidarności 

międzypokoleniowej

pierwsza rada 
o zasięgu regionalnym, 
z udziałem seniorów: 

przedstawicieli UTW, NGO, 
środowiska naukowego, 

UMWM, SWM, ROPS

od 2018 r – II kadencja

Wiedza 
o seniorach

Wiedza 
dla 

seniorów



4. Jak Województwo wykorzystuje regionalne 

środki unijne?  - RPO WM

Oś 9. Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2021 -
„Region Spójny Społecznie”:

 Działania wspierające opiekunów rodzinnych osób
wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu -
uruchamianie centrów wsparcia opiekunów rodzinnych

 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek
zapewniających dzienną opiekę osobom starszym

 Wartość projektów objętych umowami z tego zakresu – blisko
200 mln. zł

 W oparciu o wszystkie umowy efekty w regionie szacuje się na
60 nowych placówek zapewniających dzienną opiekę
starszym osobom + 21 centrów wsparcia opiekunów
rodzinnych
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gdzieś w Małopolsce…



W oparciu o potencjał 
danego miejsca tworzymy 

przestrzeń przyjazną 
seniorom! Tak powinno być 

w każdej gminie….



5. Małopolskie innowacje dla seniorów
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Małopolskie innowacje dla seniorów
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Małopolskie innowacje dla seniorów
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Małopolskie innowacje dla seniorów - przykłady
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OBU – OBUWIE PO DOMU 
„Obu – obuwie po domu” jest obuwiem domowym dla osób starszych 
zmniejszającym ryzyko upadku. Rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia 
komfortu i bezpieczeństwa poruszania się po domu i jego najbliższym 
otoczeniu dla osób starszych. 

INNOWATOR: Joanna Krokosz

NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE SENIOROM REGULOWANIE SPRAW 

SPADKOWYCH 
stworzenie narzędzia, które umożliwi seniorom w prosty i intuicyjny sposób  -
na komputerze, tablecie, jak i smartphonie np. podczas pobytu w szpitalu -
ustalenie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia, stwierdzenie czy krąg 
osób uprawnionych odpowiada woli, uzyskanie informacji co do możliwych 
rozrządzeń, stworzenie wzoru testamentu itp.

INNOWATOR: Piotr Jastrzębski



Dziękuję za uwagę
Wioletta Wilimska

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Krakowie 
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