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Strategia Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ 

Priorytet: Nowoczesne społeczeństwo

Cel strategiczny: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi

Kierunek działań: Rozwój form opieki dla realizacji potrzeb 
starzejącego się społeczeństwa i ludności 
niesamodzielnej



Granty 2009

Konkurs 13/2009 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 
polegająca na łączeniu pokoleń (100 tys.)

Konkurs 8/2010 

Działania zapewniające dzieciom, młodzieży i 
osobom starszym organizację zajęć 
integracyjnych polegających na: wymianie 
wiedzy, doświadczeń pomiędzy pokoleniami



Granty 2019

„Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej 
seniorów”

26 podmiotów na łączną kwotę dofinansowania 
90 tys. zł

„Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami 
przewlekle chorymi”

21 podmiotów – 250 tys zł 



Uchwałą nr 40/1347/14 

w dniu 1 października 2014 r.  

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

powołał 

Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej 

jako organ opiniodawczo-doradczy



Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy 
Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych



Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Wsparcie adresowane jest do osób doświadczających przemocy 
domowej oraz borykających się z problemami rodzinnymi.

Osoby starsze najczęściej zgłaszają problemy związane z 

- znęcaniem się przez uzależnionych małżonków czy dzieci,

- zaniedbywaniem czy niezabezpieczeniem należytej opieki, 

- zaciąganiem i spłatą kredytów,

- wyłudzeniami pieniędzy przez oszustów czy dorosłe dzieci,

- przekazywaniem majątku 



Liczba klubów seniora
195 w 23 powiatach

Wybrane elementy infrastruktury dla osób starszych 
w województwie kujawsko-pomorskim



Wybrane elementy infrastruktury dla osób starszych 
w województwie kujawsko-pomorskim

Liczba uniwersytetów trzeciego wieku
65 (w tym 31 filii)  w 22 powiatach



Wybrane elementy infrastruktury dla osób starszych 
w województwie kujawsko-pomorskim

Liczba rad seniora (21 w 15 powiatach)
w tym Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej 
przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego



 Liczba domów pomocy społecznej
(50 w tym 10 w miastach na prawach powiatu)

Wybrane elementy infrastruktury dla osób starszych 
w województwie kujawsko-pomorskim



 

Wybrane elementy infrastruktury dla osób starszych 
w województwie kujawsko-pomorskim

Liczba dziennych domów pomocy
(28 w 11 powiatach)



 

Wybrane elementy infrastruktury dla osób starszych 
w województwie kujawsko-pomorskim

Liczba gospodarstw opiekuńczych
(14 w tym 10 w powiatach)

Departament Spraw Społecznych



„Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu 
- projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla 

seniorów”

Rozwój usług dziennej opieki  180 niesamodzielnych osób starszych
 36 osób świadczących dzienną opiekę
 20 gmin wiejskich

Zapewnienie usług pomocy sąsiedzkiej  120 niesamodzielnych osób starszych 
 80 sąsiadów
 10 gmin miejskich 

Zapewnienie usług wolontariatu 
opiekuńczego

 86 niesamodzielnych osób starszych 
 86 wolontariuszy
 4 miasta grodzkie 

Dodatkowo działania na rzecz utrzymania i zwiększenia mobilności, zachowania autonomii 
i zapewnienia bezpieczeństwa niesamodzielnych osób starszych

(m.in. pobudzających aktywność i sprawność psychofizyczną, usługi w zakresie 
dbania o wizerunek, dożywiania, przewozu itp.)



Wsparcie opiekunów 
faktycznych

 poradnictwo specjalistyczne dla 
opiekunów faktycznych (z 
lekarzem geriatrą, psychologiem, 
pracownikiem socjalnym, 
pielęgniarką, rehabilitantem, 
dietetykiem itp.).

 warsztaty i szkolenia dla 
opiekunów faktycznych 

 4 wypożyczalnie sprzętu w 
miastach grodzkich

 polityka wytchnieniowa dla 
opiekunów

 domowe wizyty instruktażowe

„Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu 
- projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla 

seniorów”



 prowadzenie tematycznego 
portalu informacyjnego dla osób 
starszych 
www.infosenior.rops.torun.pl)

 dyżury osobiste i telefoniczne 
w 5 największych miastach 
regionu 

 organizowanie tematycznych 
spotkań poświęconych 
popularyzacji dobrych praktyk w 
obszarze zwłaszcza profilaktyki 
zdrowotnej i opieki nad 
niesamodzielnymi osobami 
starszymi.

„Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu 
- projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla 

seniorów”

http://www.infosenior.rops.torun.pl/






Senior włącza przycisk 
alarmujący SOS 

lub 
uruchomiony zostaje 

czujnik upadku

kontakt z seniorem 
i ustalenie przyczyny 
alarmu

kontakt z rodziną 
i powiadomienie 
o zdarzeniu

powiadomienie 
o zdarzeniu 
i wezwanie służb 
ratunkowych 

ZASADY DZIAŁANIA

pomiar 
tętna

licznik
kroków

geolokalizacja







Projekt partnerski pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”

realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym

Polskiego Czerwonego Krzyża, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu OperacyjnegoWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Regionalne Centrum Teleopieki

Podejście 
terytorialne 

Nowe usługi 
Minimalizacja 

ceny

Udział 
finansowy 

Opaski bez 
limitu



Dzienne Domy Opieki Medycznej 

Forma rozwoju środowiskowych świadczeń 
zdrowotnych kierowanych do osób 
niesamodzielnych, w tym do osób starszych 

• poprawa stanu zdrowia i samodzielności 
życiowej,

• zapobieganie wczesnym powikłaniom 
poszpitalnym,

• przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z 
niepełnosprawnością i samoopieki.



Zakres świadczeń w ramach DDOM

Opieka medyczna i kontynuacja terapii i procesu usprawniania
pacjenta poprzez:

• opiekę pielęgniarską, w tym edukacji dotyczącej samoopieki i   
samopielęgnacji,

• doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,

• usprawnianie ruchowe,

• stymulacja procesów poznawczych,

• terapia zajęciowa,

• przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji 
opieki.



liczba ludności*
% liczby ludności w 

subregionach

minimalna liczba 

DDOM w 

subregionach

subregion bydgoski 744 374 35,7 3

Bydgoszcz 352 313

bydgoski 115 981

nakielski 86 764

sępoleński 41 373

świecki 99 505

tucholski 48 438

subregion inowrocławski 278 171 13,4 1

inowrocławski 161 591

mogileński 46 046

żniński 70 534

subregion toruński 440 386 21,1 2

Toruń 202 562

chełmiński 52 292

golubsko-dobrzyński 45 289

toruński 105 631

wąbrzeski 34 612

subregion grudziądzki 214 876 10,3 1

Grudziądz 95 629

grudziądzki 40 368

brodnicki 78 879

subregion włocławski 405 137 19,5 2

rypiński 44 029

Włocławek 111 752

aleksandrowski 55 337

lipnowski 66 517

radziejowski 40 898

włocławski 86 604

kujawsko-pomorskie 2 082 944 9

*wg stanu na 31.12.2017 r.

1 liczba DDOM w proponowanych subregionach

1

2

2

3
1

DZIENNE DOMY OPIEKI MEDYCZNEJ

Konkursu 9.3.1 schemat: 
Projekty w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji
opieki nad osobami zależnymi
Załącznik nr 1 do kryterium B.1.5 - Graficzna mapa 
przedstawiająca podział na subregiony



Lp. Nazwa programu Kto może 

wziąć udział 

w programie

Od którego 

roku 

program jest 

realizowany

Liczba 

uczestników 

do roku 

2018

Planowana 

liczba 

uczestników 

w roku 2019

1. „Program profilaktyki zakażeń 

pnemokokowych wśród osób 

dorosłych w oparciu o 

szczepienia przeciwko 

pneumokokom w województwie 

kujawsko-pomorskim”

osoby po 65 r. 

ż.*

2016 r. 1 875 1830

3. „Program zapobiegania 

upadkom dla seniorów w 

województwie kujawsko-

pomorskim”

osoby po 60 r. 

ż.*

2018 r. 524 995

2. „Kujawsko-Pomorski Program 

Badań Przesiewowych w 

Kierunku Tętniaka Aorty 

Brzusznej” 

mężczyźni 

w wieku 

65-74 lata, 

palący 

papierosy

2012 r. 4 412 990

RAZEM: 6 811 3815
*Programy realizowane są we współpracy z samorządami terytorialnymi

Programy polityki zdrowotnej skierowane do seniorów



Mieszkania Chronione - 9 mln  

• Treningowe – 3 mln Wspierane – 6 mln 

• Maksymalna wartość projektu – 1,5 mln 

• 1 m2 – 3340 pln

• 1 wnioskodawca – 1 wniosek 

• Przebudowa/Remont/wyposażenie

• 1 budynek - 7 mieszkań 

• Gotowość do funkcjonowania

• Obowiązek informacyjny 

• Okres trwałości – standard usług 

• Bonus: powierzchnia powyżej 12m2, jednoosobowe, bliskie 
sąsiedztwo 



Mieszkanie szkoleniowe

To mieszkanie – sala szkoleniowa, w której opiekunowie osób niesamodzielnych
mogą się dowiedzieć jak poprawić komfort życia swoich podopiecznych.

Wyposażone w rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie osób z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami (zarówno ruchowo jak i intelektualnie, niewidomych 
i słabo widzących, a także leżących, które wymagają stałej pielęgnacji). 

Korzyści:  kompleksowo wyposażona przestrzeń, przygotowana na potrzeby 
szkoleń, które wskażą opiekunom osób niepełnosprawnych 
odpowiednie narzędzia i metody realizacji obowiązków 
związanych z opieką;

 zdobycie wiedzy przez opiekunów osób niepełnosprawnych na 
temat sprzętu dostępnego w Polsce, a tym samym uzyskanie 
informacji, w jaki sposób uprościć sobie oraz osobie 
niesamodzielnej funkcjonowanie w mieszkaniu.



• specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne z geriatrycznym 
manekinem pielęgnacyjnym, nauka podawania 
insuliny, pomiaru poziomu cukru, zmian opatrunku 
czy pielęgnacji odleżyn;

• kontrastowe umeblowanie zaprojektowane z myślą 
o osobach niewidomych;

• fotel geriatryczny z mechanizmem pionizującym;
• szafa, do której z łatwością może sięgnąć osoba 

poruszająca się na wózku;
• sprzęt do muzykoterapii.



Dziękuję za uwagę


