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I. WPROWADZENIE
Gmina Tarnowo Podgórne położona w województwie wielkopolskim, w powiecie
poznańskim – wchodzi w skład aglomeracji poznańskiej, liczy ponad 25 tysięcy mieszkańców.
Atutem Gminy jest położenie – bliskość Poznania oraz szybki dojazd do zachodniej granicy
Polski. Samorząd od początku lat dziewięćdziesiątych postawił na tworzenie warunków dla
rozwoju gospodarczego. Sprzyjało temu przestrzenne i infrastrukturalne przygotowanie
terenów pod zabudowę. Gmina Tarnowo Podgórne stała się atrakcyjnym miejscem dla
potencjalnych inwestorów. W efekcie, z roku na rok, wzrasta liczba podmiotów gospodarczych
– małych firm rodzinnych , dużych magazynów i fabryk.
Dla nowo przybyłych mieszkańców ważnym czynnikiem przy wyborze Gminy jako miejsca
zamieszkania, poza zdobyciem pracy, jest możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym
i aktywnym wypoczynku. Wśród osób przeprowadzających się do Gminy duży odsetek
stanowią młodzi ludzie z dziećmi. Co nie znaczy że nie brakuje osób już mniej czynnych
zawodowo.
Zmiany demograficzne zachodzące w kraju, województwie wielkopolskim i Gminie Tarnowo
Podgórne, stawiają przed samorządami różnych szczebli olbrzymie wyzwania. Kształtowanie
wspólnej, przemyślanej przyszłości, wymaga partnerstwa i współdziałania osób w każdym
wieku. Seniorzy wymagają działań wspierających, gdyż dynamika starzenia się społeczeństwa
jest coraz większa.
Program „Gmina Tarnowo Podgórne Przyjazna Seniorom” jest skierowany do osób powyżej
65. roku życia, mieszkających w Gminie Tarnowo Podgórne. Dzięki niemu – szerzej niż
dotychczas – będą oni mogli korzystać z ofert przygotowanych nie tylko przez samorząd, ale
również przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Program zakłada włączenie
jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji kultury, sektora organizacji pozarządowych oraz
firm prywatnych do działań służących poprawie jakości życia i aktywizacji seniorów.
Już funkcjonujące instytucje i stowarzyszenia realizują bardzo wiele ważnych dla seniorów
funkcji i potrzeb. Warto promować zatem te, które działają w obszarach szczególnie istotnych
dla osób w wieku 65+, takich jak: samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzania
wiedzy i umiejętności, aktywność kulturalna, wypełnienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi
towarzyskich, łączność międzypokoleniowa, stymulacja psychiczna i fizyczna, gdyż wpływają
na ich aktywności społeczną.
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Program stawia sobie również za cel zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez
społeczeństwo, w szczególności przez dzieci i młodzież. Ma uwzględniać zróżnicowanie grupy
seniorów, stwarzając optymalne warunki osobistego rozwoju dla osób aktywnych, bardziej
operatywnych, umożliwiając zarazem sprawne funkcjonowanie osobom mniej mobilnym.
Pomaga korzystać z równych praw.

Ma zagospodarować potencjał osób starszych oraz

łagodzić ograniczenia wynikające z wieku.
Program przewidziany na lata 2016 – 2020 obejmuje zadania, wykraczające poza obligatoryjną
działalność samorządu gminnego. Celem Gminy jest bowiem stworzenie jak najlepszych
warunków do funkcjonowania wszystkich naszych mieszkańców, bez względu na wiek, przy
wykorzystaniu zarówno potencjału ludzkiego, szerokiej bazy edukacyjnej, sportowej,
rekreacyjnej. Ujęte zadania wynikają również ze skierowanego do konsultacji społecznych
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014– 2020.
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II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO
2.1 ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE SENIORÓW
2.1.1 LOKALIZACJA
Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne funkcjonuje 7 organizacji działających na rzecz
aktywizacji seniorów: Uniwersytet III Wieku oraz 6 grup w formie Kół lub Klubów
Seniora . Ich lokalizacje prezentuje poniższa mapa.

Mapa nr 1
Położenie organizacji dla seniorów
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Legenda:
1 – Uniwersytet III Wieku w Tarnowie Podgórnym
2 – Klub Seniora w Tarnowie Podgórnym
3 – Koło Emerytów i Rencistów w Lusowie
4 – Klub Seniora w Rumianku
5 – Koło Seniora w Przeźmierowie
4
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6 – Klub Seniora w Baranowie
7 – Klub Seniora w Sadach
8 – Koło Seniora Senio-Rita w Lusówku
9 – Gminne Koło Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

2.2 CHARAKTERYSTYKA
2.2.1. Uniwersytet III Wieku

UNIWERSYTET III WIEKU w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 96

Data założenia: grudzień 2009
Liczba członków (stan na czerwiec 2016): 191 osób
Składka – 20 zł wpisowe, 50 zł semestr (ewentualnie opłata za zajęcia dodatkowo płatne)
Prezes: Irena Szewczyk

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym powstał z inicjatywy Dyrektora GOK
Szymona Melosika i funkcjonuje od grudnia 2009 r. (data –rejestracji sądowej), natomiast
pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 13 lutego 2010 r. Aktualnie do UTW
należy 191 osób, które opłacają składki i biorą udział w różnych proponowanych zajęciach.
Pierwszym Prezesem została Jadwiga Kwiek (pełniła tę funkcję do czerwca 2012 r.).
Działalność UTW oparta jest w pełni na zasadach wolontariatu Zarządu i jej członków.
Członkowie UTW uiszczają jednorazowo wpisowe, opłatę semestralną, ponoszą częściowe
koszty za udział w wybranych, zgodnie z zainteresowaniami sekcjach oraz opłacają wyjazdy,
wycieczki i wszelkie imprezy integracyjne.
Działalność stowarzyszenia opiera się na znaczącym wsparciu finansowym, logistycznym i
rzeczowym ze strony Gminy oraz placówek oświatowych, GOK „SEZAM”, OSiR itd.
Zaangażowanie wielu instytucji i otrzymywane wsparcie przyczynia się do obniżenia kosztów
funkcjonowania UTW i proponowania słuchaczom coraz ciekawszej oferty.
UTW proponuje dwa rodzaje zajęć dla seniorów
- zajęcia w sekcjach,
- zajęcia otwarte.
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Zajęcia w sekcjach – tylko dla słuchaczy UTW
Zajęcia odbywają się na terenie całej Gminy w placówkach oświatowych w następujących
miejscowościach: Tarnowo Podgórne (Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa,
Strzelnica), Baranowo (Gimnazjum), Lusowo (Szkoła Podstawowa), a także w salach Ośrodka
Sportu i Rekreacji, świetlicach wiejskich (w Sadach) oraz w Tarnowskich Termach.
Proponowane zajęcia odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu w bloku dwóch godzin
lekcyjnych, w grupach min. 10-osobowych. Są to:
a) języki obce o różnym stopniu trudności: język angielski – 3 grupy, język niemiecki – 2 grupy,
b) kurs komputerowy – 2 grupy,
c) zajęcia sportowe: joga (2 grupy), siłownia (2 grupy), kręgle, taniec w kręgu, basen.
Proponowane są również zajęcia odbywające się z mniejszą częstotliwością (co dwa tygodnie
lub raz w miesiącu), np. fotografia cyfrowa, kulinaria, spotkania florystyczne, spotkania
z psychologią,
Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszy się grupa turystyczna – spotkania odbywają się
zawsze w pierwszy czwartek miesiąca. Zajęcia polegają na organizowaniu spotkań
i integracyjnych wycieczek autokarowych, samochodowych, pieszych . Członkowie tej grupy
brali również udział we wspólnych wyjściach do kina, teatru. Z oferty turystycznej,
w przypadku wolnych miejsc, korzystają pozostali członkowie UTW (spoza sekcji).
Zajęcia otwarte – dla wszystkich zainteresowanych
W każdy czwartek miesiąca odbywały się spotkania w Klubie Seniora w Tarnowie Podgórnym,
poświęcone różnej tematyce: są to projekcje filmów, spotkania ze Strażą Gminną i Policją,
jak i zajęcia z udzielania pierwszej pomocy czy na temat chorób cywilizacyjnych.
We współpracy z Policją zorganizowany został także kurs samoobrony.
Uniwersytet III Wieku organizuje także otwarte wykłady. Odbywają się one co dwa tygodnie
w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym. Tematyka wykładów jest bardzo
różnorodna, uwzględniane są sugestie i zainteresowania słuchaczy.
Członkowie i słuchacze UTW uczestniczą w życiu Gminy poprzez udział w uroczystych
sesjach Rady Gminy, spotkaniach opłatkowych, noworocznych i innych okolicznościowych
organizowanych przez Gminę (np. święta narodowe 3 Maja i 11 Listopada), imprezach
szkolnych oraz związanych z życiem kulturalnym naszej Gminy.
Ponadto dla członków UTW została przygotowana specjalna oferta zniżek na usługi w kilku
placówkach usługowo-handlowych (np. fryzjer, kosmetyczka, fotograf, bary, restauracje,
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szewc itp.) na terenie Gminy (od 5 do 15%) przysługujących posiadaczom aktualnej legitymacji
UTW.
Zarząd
Inicjatywy podejmowane przez UTW nie były by możliwe, gdyby nie zaangażowanie Zarządu
UTW, działającego na zasadach wolontariatu.
Obecny Zarząd tworzy 10 osób: Prezes Irena Szewczyk, Wiceprezesi: Maria Zgoła i Elżbieta
Biniek, Przewodnicząca Rady Programowej Maria Kaniewska, Sekretarz Ewa StefaniakGarbarczyk, Skarbnik Maria Machowina oraz członkowie: Maria Łukowiak, Barbara
Dworczyk, Barbara Śmielińska i Jerzy Pawlicz. Nieustannie poszerzają swoją wiedzę poprzez
udział w konferencjach i szkoleniach, poszukują nowych form działania i inicjatyw, mających
na celu integrację słuchaczy ale i integrację międzypokoleniową.
Działalność Zarządu jak i całego UTW została wielokrotnie dostrzeżona i wyróżniona.
a) tytuł „Aktywny Lokalnie” przyznany przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne otrzymali
członkowie UTW: Jadwiga Kwiek i Kazimierz Królak
b) , Konkurs Fotograficzny "Okiem Seniora – Aktywni 55+" II Edycji Konkursu, skierowanego
do seniorów a organizowanego przez Europejskie Centrum Współpracy Obywatelskiej pod
patronatem Starostwa Powiatowego, w której wyróżnienie w kategorii „Ludzie” otrzymali:
Włodzimierz Kwiek i Jan Politowicz,
c) podczas Gali Wolontariatu Starostwa Powiatowego wyróżnieni zostali wolontariusze
z UTW:
- w 2014 r.: Barbara Śmielińska, Edward Gajewy,
- w 2015 r. : Maria Machowina, Maria Kaniewska.
- w 2016 r. Elżbieta Bieniek.
Profesjonalny UTW – Certyfikat Brązowy
Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczył w realizowanym przez Ogólnopolską Federację
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu projekcie „Profesjonalny UTW”. Jego
projektu jest wypracowanie jednolitych standardów merytorycznych i formalnych działań
UTW. 26 lipca przybyła do nas Komisja Certyfikująca.
Przedstawiciele naszego UTW brali udział m.in. w trzydniowych warsztatach „Standardy
działania UTW w praktyce”, a następnie, korzystając z indywidualnego doradztwa, wdrażali
poznane procedury. W lipcu 2016 r. Komisja Certyfikująca przyznała Stowarzyszeniu
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certyfikat „Profesjonalny UTW – Certyfikat Brązowy”

(jedynie 36 organizacji na 560

działających w Polsce posiada taki certyfikat).

Spartakiada Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne
Od 2013 roku UTW wspólnie z Klubami Seniora z Gminy Tarnowo Podgórne organizuje
spotkania sportowo-integracyjne dla seniorów mieszkańców Gminy.
Rozgrywane konkurencji swoją skalą trudności dostosowane są do możliwości i umiejętności
uczestników. Impreza z roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem.
W organizacji imprezy pomagają młodzi wolontariusze z Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym,
co podnosi walor integracyjny wydarzenia. Patronat Honorowy obejmuje Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

2.2.2. Kluby i Koła Seniora
To najpopularniejsza forma realizującą zadania z zakresu działań aktywizujących
i integrujących osoby starsze. W ten sposób stwarza się seniorom możliwość integracji,
wymiany doświadczeń, poglądów oraz realizacji własnych pasji. Uczestnictwo w klubie
stanowi również źródło niewyczerpanych inspiracji i ciągłej pracy nad sobą. W związku z tym
,że Kluby powstają w małych środowiskach to panująca w nich rodzinna i przyjacielska
atmosfera, wywołuje poczucie jedności i przynależności do grupy.
Klub Seniora w Tarnowie Podgórnym, ul. Sportowa 1
Data założenia: 14 kwietnia 1997 r.
Liczba członków 92 osoby
Przewodnicząca: Anna Gryska
Składka członkowska: 30 złotych rocznie
Spotkania odbywają się co tydzień

Działalność Klubu polega na tworzeniu własnej oferty kulturalnej dla seniorów oraz na
zachęcaniu do udziału w imprezach organizowanych przez różne organizacje Gminy.
Spotkania członków Klubu odbywają się raz w tygodniu. Organizowane są zabawy taneczne:
z okazji „Dnia Seniora”, andrzejkowa oraz sylwestrowo-noworoczna połączona ze spotkaniem
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opłatkowym. Członkowie Klubu wyjeżdżają na imprezy kulturalne, krajoznawcze
i rekreacyjne. Organizowane są również tzw. powitania i pożegnania lata przy grillu i muzyce.
Klub wyróżnia się barwnymi, okolicznościowymi strojami szytymi przez p. Stypińską
(członkini Klubu) bezinteresownie.
Członkowie Klubu uczestniczą w rajdach rowerowych organizowanych przez Sołectwo Gminy
w Tarnowie Podgórnym. Brali także udział w zajęciach kreatywnych, związanych z urodą,
fotografią, lepienie z gliny, układanie wiązanek z kwiatów, a przygotowanych przez Fundację
Wspierania Kreatywności i Innowacyjności Dream-Up w Przeźmierowie. Co roku uczestniczą
w Gminnej Spartakiadzie Integracyjnej (inicjatorem i organizatorem tej sportowej imprezy jest
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym). Wspierają także organizację
gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Koło Emerytów i Rencistów w Lusowie, ul. Poznańska 54
Data założenia: 2001 r.
Liczba członków ok. 35 osób
Przewodnicząca: Wanda Muczyńska Pytlak
Składka członkowska: 60 zł rocznie
Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu
Koło skupia osoby w wieku od 40 (renciści) do 92 lat. Celem spotkań jest wspólne spędzanie
czasu oraz przygotowanie oferty Koła. Seniorzy wymieniają się doświadczeniami i wzajemnie
wspierają w różnych sytuacjach rodzinnych, życiowych.
Organizowane są wycieczki krajoznawcze kilkudniowe i jednodniowe . Co roku odbywają się
spotkania

wigilijne,

ogniska

i

grillowania.

Na

spotkania

zapraszani

są

goście,

np. przedstawiciele Straży Gminnej, lekarze, kosmetyczki. Atmosfera tych spotkań, możliwość
poznania ciekawych ludzi oraz oferta krajoznawczo-kulturalna przyciąga nowych członków.
Seniorzy uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych zarówno tych organizowanych w Gminie
jak i wyjazdowych. Biorą czynny udział w Spartakiadzie Integracyjnej w Tarnowie Podgórnym
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Klub Seniora w Rumianku, ul. Szkolna 1
Data założenia: 2003 r.
Liczba członków 24 osoby
Prezes: Kazimiera Papych
Składka członkowska: 60 złotych rocznie
Spotkania odbywają się raz w miesiącu

Działalność stowarzyszenia ma na celu zapewnienie członkom możliwości wspólnego
spędzenia wolnego czasu. Podstawowa oferta to wyjazdy na wycieczki krajoznawcze
i wypoczynek, do teatrów i kin oraz uczestnictwo w gimnastyce zorganizowanej przez OSiR.
Ważną częścią działania Koła jest praca na rzecz lokalnego środowiska oraz współpraca
z Sołtysem i Radą Sołecką przy organizacji gminnych i wiejskich imprez (m.in. plecenie
wieńców dożynkowych, strojenie ołtarza na zakończenie oktawy).
Bardzo istotne jest wzajemne wspieranie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Koło Seniora w Przeźmierowie, ul. Sadowa 7
Data założenia: 4 października 2003 r.
Liczba członków 178 osób
Przewodniczący Julian Kiełczewski
Składka członkowska: 30 złotych rocznie
Częstotliwość spotkań – w zależności od wybranych zajęć.

Koło Seniorów w Przeźmierowie, działa przy Centrum Kultury Przeźmierowo. Powstało
z inicjatywy Jolanty Tepper, w Domu Kultury w Przeźmierowie przy udziale Katarzyny Sroki,
Heleny Łeszyk, Łucji Wawer oraz Marii Dziamskiej, które postanowiły zmienić formułę
działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Początkowo członkami Koła były same panie,
ale stopniowo zaczęli dołączać też panowie. Liczba członków systematycznie z roku na rok
wzrastała i od dwóch, trzech lat utrzymuje się na dzisiejszym poziomie .
W okresie 12–letniej działalności pracami Koła kierowały trzy Zarządy (obecny działa od
listopada 2015 r.). Koło pracuje w oparciu o przyjęty rzez Zebranie Członków regulamin
organizacyjny (wewnętrzny statut).
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Zarząd koła proponuje swoim członkom takie imprezy i zajęcia, aby każdy znalazł w nich
miejsce dla siebie. Od 2005 r. dwie grupy, systematycznie dwa razy w tygodniu, uczestniczą w
zajęciach gimnastycznych. Ponadto pracowały dwie grupy nauki języków obcych oraz grupa
nauki obsługi komputerów. Od 2010 r. członkinie Koła tworzą grupę teatralną “Senioritki”
uświetniając swymi występami nie tylko nasze spotkania, ale innych kół seniora. Reprezentują
też GOK „SEZAM” na różnych przeglądach, imprezach gminnych . Członkinie doskonalą też
swoje zdolności kulinarne oraz talenty plastyczne na zajęciach w Centrum Kultury.
Podstawową formą relaksu są wycieczki. Początkowo były to wyjazdy kilkudniowe, jednak
okazało się, że członkom bardziej odpowiadają wycieczki jednodniowe. Co rocznie roku
organizujemy co najmniej dwa wyjazdy - od 2008 r. odbyło się ponad 20 wycieczek, m.in. po
Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej, do Szczecina, po Ziemi Kujawsko – Pomorskiej, Dolnym
Śląsku, gdzie zwiedzaliśmy muzea, obiekty sakralne, zabytki historyczne itp.
Członkowie uczestniczą w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK
“Sezam” takich jak; cykliczne koncerty muzyki operowej i operetkowej, Koncerty
Noworoczne, spektakle teatralne czy kabaretowe oraz występy zespołów działających przy
Gminnym Ośrodku Kultury. Organizowane są również wyjazdy do teatrów poznańskich (ponad
20 spektakli, m.in. w Teatrze Wielkim, Teatrze Muzycznym, Nowym i Polskim).
Koło Seniora bierze udział w imprezach organizowanych przez Radę Sołecką – w corocznych
wyjazdach na grzybobranie czy wspólnym z młodzieżą szkolną sprzątaniu przeźmierowskiego
lasu. Każdego roku działa też aktywnie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
uczestnicząc w kweście. Do tradycji należą spotkania z okazji Dnia Kobiet i Dnia Seniora,
spotkania opłatkowe, potańcówki i zabawy dla seniorów.
Wszyscy członkowie płacą składki członkowskie uchwalane przez Zebranie Członków.
Obecnie wynosi ona 30 zł rocznie i jest przeznaczona w całości na tworzenie i oferty Koła.
Oprócz składek członkowie ponoszą koszty wszystkich przejazdów autokarowych,
współuczestniczą w opłacaniu konsumpcji na uroczystych spotkaniach i innych wspólnych
posiłkach. Członkowie Zarządu Koła pracują tylko społecznie i nie pobierają jakiegokolwiek
wynagrodzenia, płacąc za uczestnictwo w imprezach tak samo jak wszyscy członkowie,
a bardzo często wykorzystują własny sprzęt (komputery, telefony czy drukarki) do sprawnego
działania na rzecz Koła.
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Klub Seniora w Baranowie, ul. Wiosenna 25
Data założenia - 2004
Liczba członków – 60
Prezes Ewa Knieć
Składka członkowska: 60 złotych rocznie
Spotkania odbywają się raz w miesiącu
Działalność Klubu opiera się na ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury SEZAM
oraz Radą Sołecką Baranowa. Dzięki niej członkowie Koła mogą lepiej i częściej korzystać z
oferty gminnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Seniorzy uczestniczą także w zebraniach
i spotkaniach wiejskich, dbając o uwzględnianie w zamierzeniach Gminy potrzeb osób
starszych.
Klub Seniora w Sadach, ul. Poprzeczna 11
Data założenia: 16 października 2006 r.
Liczba członków 60 osób
Przewodnicząca: Józefa Majchrzak
Składka członkowska: 120 zł
Spotkania odbywają się raz w miesiącu

W spotkaniu założycielskim wzięło udział 40 osób. Przewodniczącą wybrano Józefę
Majchrzak, pełniącą do dziś tę funkcję. Aktualnie do Klubu zapisanych jest 60 osób (większość
w wieku 70 – 86 lat), ale ze względu na stan zdrowia nie wszyscy aktywnie korzystają z oferty.
Co roku opracowywany jest program działania. Obejmuje on zarówno spotkania tematyczne na
miejscu jak i wyjazdowe. Organizowane są jednodniowe krajoznawcze wycieczki czy pikniki,
wyjazdy do teatru czy operetki oraz na Koncerty Noworoczne. Każdego roku w karnawale
organizowane są wieczorki karnawałowe, jesienią wieczorki andrzejkowe, a w grudniu
wieczory wigilijne z udziałem zaproszonych gości (m.in. przedstawicieli władz Gminy
i kościelnych). Od kilku lat wspólnie obchodzone są imieniny i jubileuszowe urodziny
seniorów, rocznice ślubów. Z inicjatywy Klubu w świetlicy wiejskiej odbyły się koncerty:
kolędowanie Koła Śpiewu im. F Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego czy wieczór
kabaretowy w wykonaniu artystów scen poznańskich.
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Koło Seniora Senio-Rita w Lusówku, ul. Grabowa 10
Data założenia 2 lutego 2016 r.
Prezes: Beata Walkowiak
Składka członkowska: 60 zł

Najmłodsza organizacja dedykowana seniorom w Gminie Tarnowo Podgórne. Powstała przy
poparciu proboszcza parafii pw. Św. Rity w Lusówku. Spotkania odbywają się co dwa, trzy
tygodnie.
Główny nacisk w pierwszym okresie działalności kładziony jest na rozpoznanie i integrację
lokalnego środowiska seniorów. W dalszej perspektywie planowana jest organizacja zajęć
sportowych (m.in. gimnastyka dla seniorów, spacery nordic walking), wspólne wycieczki
(np. na Tarnowskie Termy), a także szersze korzystanie z oferty kulturalne GOK Sezam.

2.2.3. Gminne Koło Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Data założenia: 2000
Liczba członków: 50 osób (członkowie i podopieczne – osoby owdowiałe po członkach)
Przewodniczący: Leon Żebrowski
Składka członkowska: 36 zł członkowie, 24 podopieczni
Członkowie Gminnego Koło dużą wagę przywiązują do integracji gminnego środowiska
kombatanckiego. Organizują cykliczne spotkania członków i ich rodzin. Dbają o
podtrzymywanie patriotycznych tradycji lokalnych.

2.2.4. INNE ORGANIZACJE
Na terenie Gminy funkcjonują organizacje, stowarzyszenia czy nieformalne grupy, w których
znaczącą liczbę uczestników stanowią osoby w wieku 60 +. Do nich z pewnością należy Koło
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Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”, Towarzystwo
Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego.
Prężnie działają także grupy funkcjonujące przy poszczególnych parafiach, takie jak Caritas,
chóry przykościelne, koła biblijne i inne. Z jednej strony – zachęcając do wstąpienia w swoje
szeregi – aktywizują starszych mieszkańców i pomagają zapobiegać ewentualnemu
społecznemu wykluczeniu. Z drugiej zaś są źródłem wsparcia dla tych osób, które znalazły się
w trudnych sytuacjach życiowych. Warto podkreślić, że chęć i możliwość realizowania w
praktyce zasad chrześcijańskich minimalizuje obawy seniorów do włączania się w działalność
już funkcjonujących grup.
Działalność każdego z nich ma unikatowy w skali Gminy charakter, co sprawia, że seniorzy
mogą realizować swoje zainteresowania. W odróżnieniu od Kół i Klubów Seniora organizacje
te skupiają się wokół jednej idei i pracują na rzecz jej umocnienia. Jednocześnie każda z nich
ma charakter otwarty co pozwala na budowanie międzypokoleniowych więzi między
członkami (np. do Koła Śpiewu czy „Lusowiaków” należą osoby w różnym wieku, często
reprezentanci kilku pokoleń jednej rodziny). Ważne jest zatem to, że następuje integracja w
małych środowiskach.
Ponadto dla osób kończących pracę zawodową funkcjonowanie organizacji o tak różnym
charakterze pozwala na intensywną aktywność na różnych polach zainteresowań.
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2.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANIZACJI W
LATACH 2010-2016

Działalność Kół i Klubów Seniora finansowana jest z gminnego budżetu, składek
członkowskich oraz – w wybranych przypadkach – dopłat do uczestnictwa w organizowanych
imprezach.
Gmina Tarnowo Podgórne wspiera działalność dwoma drogami:
- środki przekazywane na konto Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM” z przeznaczeniem na
finansowanie Kół i klubów seniora,
Rok
Kwota

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (plan)

23 372,68

28 157,08

23 532,01

25 273,60

19 420,00

19 977,62

21 950,00

Wsparcie dla kół i klubów seniora przez GOK "Sezam"
28 157,08
25 273,60
21 950,00
23 372,68

23 532,01
19 420,00

2010

2011

2012

2013

2014

19 977,62

2015

2016 (plan)

Środki wydatkowane przez GOK „SEZAM” na działalność kół i klubów seniora służą przede
wszystkim na pokrycie kosztów biletów wstępu i transportu
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- w ramach zlecania realizacji zadań własnych w ramach Programu Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi.

Wartość wsparcia działań dla seniorów w ramach Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
91 100
88 700

15 000

25 100

23 500

26 000

23 000
2010

Rok
Kwota

2011

2010
15 000

2012

2013

2014

2015

2016 (plan)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23 500

23 000

25 100

26 000

91 100

88 700

2.4 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI
Organizacje czy stowarzyszenia zrzeszające osoby 60+ współpracują z różnymi instytucjami
oraz między sobą.
Ciężar finansowania tych organizacji w głównej mierze bierze na siebie Samorząd.
To w budynkach należących do Gminy – świetlicach, domach kultury czy innych obiektach –
spotykają się seniorzy. Pomieszczenia te użyczane są bezpłatnie na potrzeby organizacji
senioralnych.
Najszersza współpraca odbywa się między Gminnym Ośrodkiem Kultury SEZAM a Kołami
Seniora. To GOK w swoim budżecie zapewnia środki finansowe na działalność Kół.
Wspomaga organizacyjnie wiele imprez dla seniorów. Prowadzi koła zainteresowań np. kabaret
„Senioritki”, koło kulinarne. W pomieszczeniach GOK ma swoją siedzibę Uniwersytet
Trzeciego Wieku, który również korzysta z sali widowiskowej GOK na organizację zajęć.
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Pomocą tym organizacjom służy też Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wspiera m.in. organizację
Olimpiady Seniorów. Organizuje zajęcia z gimnastyki.
Również w placówkach oświatowych odbywają się zajęcia dla UTW – udostępniane są sale
komputerowe czy lekcyjne niezbędne do realizacji warsztatów, a aule szkolne – na potrzeby
otwartych wykładów.
Bardzo dobrze układa się też współpraca z przedszkolami. To m.in. cykliczne wydarzenia
organizowane w przedszkolach, gdzie odbywa się czytanie bajek. W zamian członkowie
Klubów zapraszani są na przedstawienia lub przedszkolaki przychodzą na spotkania członków
klubów.

Tarnowskie Termy
W ofercie Parku Wodnego Tarnowskie Term znajdują się zajęcia dedykowane seniorom
(aquaaerobic). Ponadto Tarnowskie Termy współpracują z Uniwersytetem III Wieku, którego
słuchacze regularnie korzystają ze zorganizowanych wejść grupowych.
Ponadto w ofercie Klubu Fitness Piwnica pod Termami znajduje się karnet Senior (miesięczny),
zachęcający do korzystania z tej formy spędzania wolnego czasu.

Fundacja Dream-Up
Dużym zainteresowaniem wśród seniorów cieszy się, finansowana z budżetu Gminy, akcja
kulturalno-edukacyjna „Srebrne Kreacje”, organizowana przez Fundację Wspierania
Kreatywności i Innowacyjności „Dream Up”. To cykl spotkań, wykładów i warsztatów
z różnych dziedzin, których słowami-kluczami były: kreatywność, innowacyjność, potencjał,
seniorzy. Program przeznaczony jest dla osób 55+ z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.
Fundacja Dream Up zrealizowała 5 projektów warsztatowych. Każdy z nich obejmował
specyficzny obszar, składający z kilku spotkań warsztatowych, i umożliwiał osobom starszym
prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia. Odbyły się już 4edycje Akcji. Seniorzy
z Gminy Tarnowo Podgórne mieli możliwość uczestniczenia w unikatowych w skali
Wielkopolski takich warsztatach jak: Food design, Senior w sieci, Warsztaty rękodzielnicze,
Folk kreacje czy Sztuka dla Seniora.

Centrum Terapii Manualnej
W maju 2013 r. odbyła się akcja bezpłatnych badań seniorów prowadzona przez Centrum
Terapii Manualnej w Sierosławiu. Podczas Dni Otwartych uczestnicy mogli bezpłatnie
skorzystać z badań postawy oraz oferty zabiegów. Aby ułatwić uczestnictwo w tym wydarzeniu
Gmina we współpracy z TPBUS zorganizowała bezpłatny dla seniorów transport autobusowy.
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Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA
Fundacja przeprowadziła w 2015 roku dwa szkolenia skierowane do mieszkańców Gminy
Tarnowo Podgórne. Pierwsze z nich „Asystent seniora z niepełnosprawnością” , przeznaczone
było dla opiekunów społecznych, wolontariuszy i członków rodzin, którzy opiekujących się
niepełnosprawnym seniorem. Drugie – „Senior – asystent seniora” – skierowane było do osób
po 60. roku życia, które już opiekują się swoimi najbliższymi: rodzicem, współmałżonkiem,
bądź będą to czynić w przyszłości.
Ze szkoleń skorzystało łącznie 79. mieszkańców naszej gminy.

Współpraca z parafiami
Dzięki dobrym, bezpośrednim kontaktom z księżmi z parafii na terenie Gminy informacje o
wydarzeniach adresowanych do seniorów są przekazywane również poprzez ogłoszenia
parafialne i wywieszane na przykościelnych tablicach ogłoszeń. Wykorzystanie tej drogi
komunikacji pozwala na jeszcze lepsze dotarcie zarówno do seniorów, jak i do ich rodzin.
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III.

PERSPEKTYWA NA LATA 2016-2020

Czynniki wewnętrzne

3.1.

Analiza SWOT
Mocne strony
1. Potencjał ludzki:
- rosnąca świadomość ludzi starszych i
ich rodzin dotycząca działań
prozdrowotnych,
- zrozumienie samorządu dla potrzeb
seniorów,
- wysoka determinacja mieszkańców w
realizacji swoich planów.
2. Dobrze rozwinięta infrastruktura:
- transport publiczny zapewniający
połączenia między miejscowościami,
- obiekty sportowo-rekreacyjne
- sale dydaktyczne,
- malejąca liczba barier
architektonicznych na terenie Gminy.
3. Działania Gminy na rzecz
mieszkańców:
- organizacja i finansowanie wielu
różnorodnych przedsięwzięć
kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych,
- działania prozdrowotne,
- rozwój usług opiekuńczych przez OPS
- wspieranie funkcjonowania
stowarzyszeń, organizacji
zrzeszających seniorów,
- organizacja programów wsparcia,
- działania w zakresie bezpieczeństwa,
- wsparcie dla wolontariatu.
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Słabe strony
1. Braki organizacyjno - strukturalne:
- brak jednego wiodącego ośrodka
wspierającego i koordynującego
działania prosenioralne,
- brak Domu Dziennego Pobytu dla
seniorów,
- niewystarczająca liczba animatorów
dla aktywizacji osób starszych,
- ograniczona dostępności do usług
medycznych zwłaszcza rehabilitacji i
usług pielęgnacyjnych,
- brak stałej sformalizowanej
reprezentacji środowiska seniorów w
pracach Rady Gminy.
2.Niewystarczająca aktywność
seniorów i słaby przepływ
informacji:
- słaba komunikacja pomiędzy
organizacjami funkcjonującymi na
terenie Gminy,
- rozproszenie miejscowości na terenie
Gminy – słaba komunikacja
międzyludzka,
- niskie zaangażowanie seniorów w
dedykowanych dla nich działaniach.

Czynniki zewnętrze

Szanse
1. Środki zewnętrzne
- pozyskanie środków zewnętrznych na
stworzenie miejsc przyjaznych
seniorom takich jak Tarnowskie
Centrum Aktywności Senioralnej w
Jankowicach oraz powstanie Domu
Dziennego Pobytu (wykorzystanie
programu WIGOR),
- programy wsparcia dedykowane
rodzinom, opiekującym się osobami
starszymi (kursy Asystent seniora)
2. Rosnąca świadomość społeczna
problemu:
- zainteresowanie społeczeństwa
problemami osób starszych –
rozszerzenie działań wolontariatu,
- wpisywanie działań na rzecz seniorów
w programy różnych organizacji
publicznych,
- wzrost społecznej akceptacji dla
działań na rzecz seniorów,
- wprowadzenie programów
aktywizujących osoby starsze
3. Potencjał Aglomeracji
Poznańskiej:
- zwiększenie dostępności do różnego
rodzaju usług medycznych,
- wprowadzenie teleopieki dla osób
szczególnie potrzebujących,
niesamodzielnych,
- możliwość pozyskania innych
podmiotów do współpracy w celu
zaspokajania potrzeb seniorów
4. Międzypokoleniowa platforma
wymiany doświadczeń:
- docenienie starości jako źródła
doświadczenia i mądrości życiowej,
- aktywizacja ludzi młodych i
uświadomienie problemu starości
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Zagrożenia
1. Wykluczenie społeczne
- osłabienie więzi i tradycji rodzinnych,
- pomijanie tematyki osób starszych w
życiu publicznym,
- niski poziom wolontariatu,
skierowanego do osób starszych,
- brak udziału części seniorów w
aktywizacji i korzystaniu z
dedykowanej dla nich oferty, w
związku z niskim zaangażowaniem
lub brakiem czasu ich rodzin.
2. Aspekt finansowy
- bariery ekonomiczne osób starszych,
- zbyt mało środków finansowych na
realizację zadań aktywizujących
seniorów,
3. Stan bezpieczeństwa osób
starszych:
- wzrost liczby sytuacji, w których
zagrożone jest bezpieczeństwo osób
starszych
- brak akcji edukacyjnych
nastawionych na uświadamianie
otaczających zagrożeń

Oddziaływanie czynników w analizie SWOT

W tabeli określono oddziaływania pomiędzy mocnymi i słabymi stronami oraz szansami i
zagrożeniami. odpowiadając na pytania:
Czy / która mocna strona pomoże w wykorzystaniu szansy ?
Czy / która mocna strona pozwoli osłabić przezwyciężyć zagrożenie ?
Czy / która słaba strona blokuje / osłabia wykorzystanie szansy ?
Czy / która słaba strona potęguje / wzmacnia zagrożenie ?
Kolorem zielonym oznaczono występujące oddziaływania , a czerwonym jego brak.
Dodatkowo w skali od 1 do 3 dokonano gradacji siły oddziaływania mocnych i słabych stron.
Wynik analizy kierunkuje działania jakie należy podejmować w celu wykorzystania szans i
przezwyciężania zagrożeń.
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3.2.

Prognoza demograficzna

W przypadku niniejszej prognozy, dla śledzenia zmian liczebności osób w wieku senioralnym
wykorzystano dwa rodzaje grupowań:


według przedziałów pięcioletnich (60-64, 65-69, 70-74, …, 100 lat i więcej)



według przedziałów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (60-74, 75-89 i 90 i
więcej)

Prognozy demograficzne liczebności osób w wieku senioralnym (60+) przygotowano w dwóch
wariantach:


Wariant I: prognoza biologiczna, uwzględniająca zmiany w ruchu naturalnym
(urodzeniach i zgonach), bez uwzględnienia zmian migracyjnych;



Wariant II: prognoza pomigracyjna, uwzględniająca zmiany w ruchu naturalnym
(urodzeniach i zgonach) oraz zmiany wynikające z utrzymania trendów ruchu
wędrówkowego ludności na poziomie obserwowanym w latach 2005 – 2014,
z uwzględnieniem struktury wieku migrantów.

Wyniki prognozy dla ww. wariantów w przedziałach dla całej populacji seniorów w latach
2015-2030 przedstawia poniższa tabela

Źródło: Prognoza demograficzna Gminy Tarnowo Podgórne dla celów oświatowych i polityki
senioralnej na lata 2015-2020.
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Liczba osób w wieku senioralnym (60+) w Gminie Tarnowo Podgórne według prognozy
biologicznej (wariant I) i pomigracyjnej (wariant II) przedstawia się następująco:

Źródło: Prognoza demograficzna Gminy Tarnowo Podgórne dla celów oświatowych i polityki
senioralnej na lata 2015-2020.

W okresie obwiązywania prognozy w Gminie Tarnowo Podgórne notowany będzie wzrost
liczby osób w wieku senioralnym, zarówno w wariancie biologicznym jak i pomigracyjnym.
Uwzględniając tylko ruch naturalny (zgony) liczba seniorów w gminie wzrośnie z 4380 do 5752
czyli o 31%. Biorąc pod uwagę także ruch wędrówkowy i zakładając utrzymywanie się jego
dodatniego salda, w ciągu 15 lat liczba osób starszych w gminę wzrośnie z 4380 do 6310 czyli
o 44%.
W przypadku prognozy pomigracyjnej wzrost liczby seniorów o 1000 nastąpi już w okresie 7
lat. Warte zauważenia jest, że liczba kobiet w wieku senioralnym będzie w 2030 r. o ponad
1000 większa niż liczba mężczyzn (odpowiednio: 3689 i 2621).
Analizując strukturę wieku seniorów należy odnotować, że w ciągu 15 lat stosunkowo niewielki
będzie wzrost liczby osób w wieku 60-64 oraz 65-69 lat (o ok. 100 os.). Natomiast bardzo
dynamicznie wzrośnie liczba seniorów w wieku: 70-74 (o ponad 700) oraz 75-79 lat (o ponad
600), a także 80-84 (o blisko 400).

23

Mając na uwadze podział na fazy starości demograficznej: wczesna, późna i wiek sędziwy
(według WHO), przyrost liczby seniorów w wariancie pomigracyjnym w latach 2015-2030
będzie wynosił odpowiednio: 60-74 lat z 3301 do 4201 osób, 75-89 lat z 1002 do 2005 osób
oraz 90 lat i więcej z 74 do 125 osób.
Jak już wspominano wzrost liczby osób w wieku późnej starości (według WHO) będzie
wynikiem wchodzenia po 2015 r. w wiek senioralny bardzo licznych roczników największego
powojennego wyżu demograficznego lat 50. XX w.
Przewidywana liczba osób w wieku 60+ według 5-letnich grup wieku w latach 2015 – 2030r

Źródło: Prognoza demograficzna Gminy Tarnowo Podgórne dla celów oświatowych i polityki senioralnej
na lata 2015-2020.

24

Przewidywane zmiany liczby osób w wieku 60+ według 5-letnich grup wieku w latach 2015 –
2030 według prognozy biologicznej

Źródło: Prognoza demograficzna Gminy Tarnowo Podgórne dla celów oświatowych i polityki
senioralnej na lata 2015-2020.
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Przewidywane zmiany liczby osób w wieku 60+ według 5-letnich grup wieku w latach 2015–
2030 według prognozy pomigracyjnej

Źródło: Prognoza demograficzna Gminy Tarnowo Podgórne dla celów oświatowych i polityki
senioralnej na lata 2015-2020.
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3.3.

Wizja i misja w polityce senioralnej Gminy Tarnowo Podgórne

3.3.1. Wizja
Gmina Tarnowo Podgórne przyjazna seniorom dzięki wprowadzeniu programów
wspierających , aktywizujących oraz inicjujących nowe formy działania.

3.3.2. Misja
Misją jest stworzenie takich warunków, aby seniorzy mogli się nieustannie rozwijać. Dążyć
się będzie do tego poprzez:
- aktywizację starszego pokolenia,
- programy prozdrowotne,
- stwarzanie warunków do aktywności ruchowej,
- tworzenie punktów wsparcia dla seniorów,
- podejmowanie działań mających na celu zwiększenie więzi międzypokoleniowych,
- przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych poprzez umożliwienie konsultacji (m.in.
zdrowotnych, psychologicznych, prawnych),
- rozwój wolontariatu.

3.4.

Główne założenia Programu

Głównym założeniem Programu jest stworzenie i usystematyzowanie możliwości
aktywizowania jak najszerszej liczby seniorów w zakresie różnorodnych form aktywności.
Naczelną ideą jest zatem działanie w różnych obszarach poprzez przedstawianie i zapraszanie
do uczestnictwa. Ważne jest, aby osoby starsze miały możliwość podejmowania wyboru
aktywności. Istotne jest zwiększanie zaangażowania społecznego osób starszych, poprzez
włączenie w różne formy edukacji oraz współpracy międzypokoleniowej. Pomoże to
w asymilacji osób starszych w życie lokalnych społeczności oraz wykorzystanie ich potencjału
i doświadczenia .
Program ma również służyć wsparciu organizacji pozarządowych oraz instytucji działających
na rzecz osób starszych.
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3.5.

Priorytety Programu

Zwiększenie aktywności społecznej
Zakłada się rozwój różnych form aktywności dla osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu
społecznym. Będzie to sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Ważna jest tu rola
organizacji reprezentujących interesy i potrzeby osób starszych, zwłaszcza takich,
które sprzyjają zaangażowaniu seniorów w życie społeczności lokalnych.
CEL: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIA:
1. Stworzenie na bazie Pałacu w Jankowicach Centrum Aktywności Senioralnej
- stworzenie stałego miejsca spotkań zarówno dla seniorów jak i charakterze
integracyjnym i międzypokoleniowym
- konsolidacja różnych organizacji działających dla seniorów,
- udział w zróżnicowanych formach spędzania czasu
- otwartości na nowatorskie inicjatywy
- budowania wspólnego systemu wsparcia
2. Inspirowanie powstania oraz późniejsze wspieranie Domu Dziennego Pobytu:
- przerwanie samotności
- odciążenie rodzin
- wzrost samodzielności
- utrzymywanie (i podnoszenie) sprawności fizycznej i intelektualnej
- budowanie nowych więzi
3. Zwiększenie informacji o działaniach dla seniorów podejmowanych przez różne
organizacje i instytucje:
- rubryka dla Seniora w gazecie Sąsiadka-Czytaj i na stronie www
- koordynacja działań poszczególnych Kół
4. Budowanie pozytywnego wizerunku starości
- międzypokoleniowe spotkania
- spotkania integracyjne
z wykorzystaniem placówek oświatowych, Biblioteki, GOK Sezam, Tarnowskich
Term i OSiR
5. Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia osób starszych
- powołanie Społecznej Rady Seniorów
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- udział seniorów w konsultacjach dotyczące ważnych spraw społecznych
6. Angażowanie w wolontariat międzypokoleniowy
- pomoc sąsiedzka
- współpraca na linii organizacje seniorów – młodzież
- promowanie programów współpracy placówek edukacyjnych z seniorami
7. Przeprowadzanie szkoleń dotyczących usług opiekuńczych
- aktywizacja poprzez szkolenia mające na celu zdobycie nowych umiejętności
społecznie użytecznych
- wsparcie dla rodzin w sprawowaniu opieki (również poprzez pokazanie nowych
możliwości opieki)
8. Zainicjowanie powstania Klubów Seniora w miejscowościach, gdzie ich jeszcze nie
ma.
9. Wprowadzenie do kalendarza gminnych wydarzeń Gminnych Dni Seniora
(połączonych ze Spartakiadą Seniorów)
CEL: PROGRAMY ZDROWOTNE
DZIAŁANIA
1. Wprowadzenie Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków
ponoszonych na leki.
2. Zwiększenie dostępności do rehabilitacji ruchowej poprzez organizację różnorodnych
zajęć gimnastycznych .
3. Edukacja zdrowotna i pielęgnacyjna
- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi cykl wykładów i zajęć
praktycznych
- w ramach współpracy z placówkami zdrowotnymi na terenie Gminy cykliczne
prezentacje oferty, spotkania i konsultacje lekarskie
4. Szczepienia profilaktyczne
5. Teleopieka jako forma innowacyjnej opieki nad osobami starszymi
Usługi teleopiekuńcze są rodzajem monitoringu pozostających samotnie w domu
osób chorych, starszych, niepełnosprawnych których nie stać na zatrudnienie
całodobowej pomocy i opieki.
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CEL: EDUKACJA OSÓB STARSZYCH
DZIAŁANIA
1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin i obszarów
- zajęcia teoretyczne i praktyczne,
- działania oparte o ofertę UTW
- programy edukacyjne i warsztaty o starzeniu, osobach starszych
- promowanie w/w programów wśród osób starszych i ich rodzin
2. Aktywność fizyczna
- sport, turystyka z wykorzystaniem gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych
- umożliwienie udziału w wydarzeniach o charakterze ponadlokalnym („Aktywni
50+” na Międzynarodowych Targach Poznańskich)
3. Zajęcia w zakresie kultury i sztuki łączące pokolenia
- udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych
- stworzenie oferty dedykowanej seniorom
4. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu
- szkolenia dedykowane seniorom
- promowanie akcji i konkursów promujących wykorzystanie przez nowoczesnych
technologii (konkurs Powiatu Poznańskiego „Okiem Seniora – Aktywni 55+)
5. Akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące praw, przywilejów dla osób starszych oraz
dotyczące zagrożeń, na które są szczególnie narażone.

3.6.

Finansowanie działań

Program będzie finansowany ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.
Działania będą prowadzone m.in. przez jednostki takie jak GOK Sezam, OPS, OSiR czy przez
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Przewiduje się również aplikowanie o środki ze źródeł
zewnętrznych m.in.: MPiPS i pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowania.
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3.7.

Wdrażanie i monitoring.

Wdrażanie i monitoring nad realizacją zadań w ramach Programu prowadzona będzie przez powołany
w drodze zarządzenia Zespół składający się z I Zastępcy Wójta, przedstawiciela OPS oraz organizacji
seniorów.

1. CEL STRATEGICZNY – ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
I. Wskaźnik działania
Stworzenie Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej (TCAS)

Wskaźnik rezultatu:
- liczba osób korzystających,
- edukacja, budowanie więzi pokoleniowych,
- konsolidacja różnych organizacji działających na rzecz osób starszych.

Wskaźnik odziaływania:
- udział w zróżnicowanych formach spędzania czasu i otwartość na nowatorskie
inicjatywy,
- wzrost zainteresowania wolontariatem,
- podnoszenie i utrzymywanie sprawności fizycznej i umysłowej.

Monitoring:
Działanie monitorowane będzie przez Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej.

II. Wskaźnik działania
Inspirowanie powstania i późniejsze wspieranie Domu Dziennego Pobytu

Wskaźnik rezultatu:
- pozyskanie inwestora,
- wsparcie środków budżetu Gminy,
- pozyskanie środków zewnętrznych,
- liczba osób zainteresowanych.

Wskaźnik oddziaływania:
- przerwanie samotności,
- odciążenie rodzin,
- obciążenie budżetu Gminy.

Monitoring:
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Działanie będzie monitorowane przez Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej
i OPS.

III. Wskaźnik działania
Budowanie pozytywnego wizerunku starości

Wskaźnik rezultatu:
- spotkania integracyjne, międzypokoleniowe,
- szeroka informacja o wydarzeniach kierowanych m.in. do seniorów,
- liczba publikacji w mediach,
- powołanie Rady Seniorów.

Wskaźnik oddziaływania:
- zwiększenie liczby animatorów dla aktywizacji seniorów
- większy udział w imprezach dedykowanych min osobom 60 +
- wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń starszego pokolenia

Monitoring:
Działanie będzie monitorowane przez stanowisko Komunikacji Społecznej, GOK
oraz stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych

CEL STRATEGICZNY – Programy Zdrowotne
I. Wskaźnik działania
Wprowadzenie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków
ponoszonych na leki.

Wskaźnik rezultatu/ realizacji celów:
- wsparcie z budżetu gminy dla zmniejszenia wydatków na leki,
- współpraca z podstawową opieką medyczną.

Wskaźnik oddziaływania:
- liczba beneficjentów,
- wielkość środków finansowych z budżetu Gminy.

Monitoring:
Działanie będzie monitorowane przez OPS.
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II. Wskaźnik działania
Zwiększenie dostępności do rehabilitacji ruchowej

Wskaźnik rezultatu/ realizacja celów:
- liczba beneficjentów.
- wykorzystanie istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej,
- zatrudnienie instruktorów/rehabilitantów,
- preferencyjne pakiety zdrowotne dla seniorów,
- wykorzystanie zasobów Aglomeracji Poznańskiej,

Wskaźnik oddziaływania:
- ogólna poprawa zdrowia,
- obciążenie budżetu Gminy.

Monitoring.
Działanie będzie monitorowane przez OSiR między innymi poprzez pozyskiwanie
informacje pozyskiwane od lekarzy rodzinnych dotyczących potrzeb rehabilitacyjnych
osób starszych

III. Wskaźnik działania
Edukacja zdrowotna i pielęgnacyjna

Wskaźnik rezultatu/realizacja celów:
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – zajęcia i wykłady praktyczne,
- współpraca z placówkami zdrowotnymi z terenu Gminy – prezentacje ofert, spotkania
i konsultacje,
- ścisłe współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej – w zakresie wsparcia
opiekuńczego,
- szczepienia profilaktyczne,
- teleopieka – jako forma innowacyjnej opieki.

Wskaźnik oddziaływania :
- nabywanie nowych umiejętności,
- zdobywanie wiedzy o zdrowiu,
- rozwój wolontariatu.

Monitoring:
Działanie monitorowane będzie przez OPS oraz stanowisko ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi
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CEL STRATEGICZNY – EDUKACJA OSÓB STARSZYCH
I. Wskaźnik działania
Zajęcia edukacyjne z różnych obszarów

Wskaźnik rezultatu/realizacja celów
- zajęcia z różnych dziedzin w oparciu o program UTW,
- umożliwienie korzystania również z oferty ponadlokalnej – aglomeracyjnej ( targi
Aktywny Senior, Okiem Seniora – Aktywni 55+ itp.),
- wycieczki krajoznawcze po Gminie i kraju,
- akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące przywilejów dla osób starszych,
- liczba przeprowadzonych działań,
- liczba beneficjentów korzystających z oferty.

Wskaźnik oddziaływania:
- przeciwdziałanie e-wykluczeniu,
- integracja pokoleniowa,
- rozwój intelektualny,
- zdobywanie nowych umiejętności,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa osób starszych

Monitoring
Działanie monitorowane poprzez UTW, stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i
stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych

3.8.

Programy kompatybilne

Program „Gmina Tarnowo Podgórne przyjazna seniorom” jest integralną częścią
miejscowej polityki społecznej. Pozostaje w zgodzie ze Strategią Rozwoju Gminy Tarnowo
Podgórne, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2016-2020,
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych „Decydujmy Razem”, Programem
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Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi . Jest również zgodny z Rządowym
Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
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IV.

Podsumowanie
Zmiany demograficzne przewidywane na najbliższe lata wskazują potrzebę podjęcia nowych
inicjatyw oraz skatalogowania i usystematyzowania dotychczasowych działań na rzecz
aktywizacji seniorów.
Program „Gmina Tarnowo Podgórne Przyjazna Seniorom” wyznacza kluczowe obszary
społeczne, ważne dla osób w wieku 65+: samokształcenie, poznawanie środowiska,
poszerzania wiedzy i umiejętności, aktywność kulturalna, wypełnienie wolnego czasu,
utrzymywanie więzi towarzyskich, łączność międzypokoleniowa, stymulacja psychiczna
i fizyczna.
Najważniejszym celem Programu jest aktywizacja i integracja środowiska seniorów oraz
stworzenie takich warunków, by mogli oni korzystać z szerokiej palety ofert przygotowanych
zarówno przez samorząd gminny, jak i komercyjne firmy i organizacje pozarządowe.
Realizacja założeń Programu ma również wpłynąć na zmianę postaw pozostałych grup
wiekowych, w szczególności u dzieci i młodzieży.
Chociaż realizacja Programu wychodzi poza obligatoryjną działalność samorządu gminnego,
to motywowana jest dążeniem do stworzenia optymalnych warunków do życia i rozwoju tej
jakże ważnej grupy społecznej jaką stanowią seniorzy Gminy Tarnowo Podgórne.
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