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Działania Miasta Gdańska  
na rzecz osób starszych 

 
 
 

Komisja Ekspertów ds. osób starszych 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Warszawa, 14 marca 2016 r. 
 



 

Wydział Rozwoju Społecznego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie są 
wiodącymi podmiotami realizującymi politykę senioralną Miasta Gdańska. 

 

W Gdańsku od 2007 r. działa Gdańska Rada ds. Seniorów jako organ 
konsultacyjno-doradczy Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach osób 
starszych. 

 

W celu lepszej koordynacji oraz intensyfikowania działań w zakresie polityki 
senioralnej Prezydent powołał Pełnomocnika ds. Seniorów (2011 r.) oraz 
Doradcę ds. polityki społecznej (2015 r.). 
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Zintegrowanie prac na rzecz seniorów podejmowanych przez wydziały UM oraz 
jednostki, jak również inne podmioty w celu intensyfikacji i koordynacji tych działań; 
w tym działań dotyczących różnych form wsparcia osób starszych. 
  
Aktywizacja osób starszych – tworzenie sprzyjających warunków do zwiększania 
aktywności ludzi starszych oraz wspieranie organizacji pozarządowych działających 
na rzecz seniorów np. współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UG, 
klubami seniorów, stowarzyszeniami kombatanckimi itd. 
  
Zmiana sposobu myślenia o starości – prowadzenie działań mających na celu 
edukację o starości, podnoszenie świadomości udziału i wkładu osób starszych  
w życie lokalnej społeczności oraz promowanie tzw. pozytywnego starzenia się. 

Cele główne: 



SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO  
DLA GDAŃSKIEGO SENIORA 
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WSPARCIE OSOBY STARSZEJ W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA: 
  
  

PRACA SOCJALNA, POMOC FINANSOWA, PROJEKTY,  INICJATYWY 
 ↓ 

 KLUB SENIORA (prowadzenie działań aktywizujących) 
 ↓ 

 KLUB SAMOPOMOCY – 7 dla 106 osób  
(prowadzenie działań aktywizujących, opiekuńczych) 

 ↓ 
 DZIENNY DOM POMOCY – 6 dla 220 osób  

(prowadzenie działań aktywizujących, opiekuńczych, zapewnienie usług opiekuńczych) 
 ↓ 

USŁUGI OPIEKUŃCZE, SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - REHABILITACJA  
(pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem)  

ponad 1 000 osób 
↓  

 RODZINNY DOM POMOCY – 3 dla 17 osób  
(zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych, bytowych) 
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Wybrane działania oraz przedsięwzięcia, 

organizowane lub współorganizowane,  

przez Miasto Gdańsk 
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Kontynuacja działań: 
 

- Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka , Polska Filharmonia Bałtycka (od 2007 r.) 

 

- Pomorski Piknik Seniora z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych (od 2012 r.) 

  

- Konkurs „Aktywni Seniorzy” (od 2012 r.) 

 

- Miejski Bal Seniora (od 2006 r.)  

 

- Gdańskie Dni Seniora  z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (od 2012 r.)  

 

- Działania komunikacyjne poprzez Herolda Gdańskiego i stronę „Seniorzy” 
- Przygotowanie i prowadzenie zakładki „Seniorzy” na stronie www.gdansk.pl   

i obsługa adresu mailowego seniorzy@gdansk.gda.pl 
- Wydanie Kalendarza Gdańskiego Seniora z przydatnymi kontaktami oraz 

informacjami mającymi na celu podnoszenie bezpieczeństwa seniorów  
- Bezpłatne obiady dowożone 55 osobom starszym, które własnym staraniem nie są 

w stanie przyrządzić sobie gorącego posiłku 
- Konkurs grantowy WRS pt. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” 

 
 
 

 
 
 

http://www.gdansk.pl/
mailto:seniorzy@gdansk.gda.pl
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Coroczny, bezpłatny koncert z okazji  
Dnia Babci i Dnia Dziadka  

w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
(styczeń 2013 r.) 
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Pomorski Piknik Seniora 
 

Zorganizowany z okazji Światowego Dnia Praw Osób 

Starszych – połączenie funkcji edukacyjno-

informacyjnej z kulturą, rekreacją  i integracją 

środowisk seniorów: porady, wykłady, pokazy 

instruktażowe, występy, stoiska informacyjne itd. 

 

Współpraca kilkunastu 
podmiotów przy realizacji 
przedsięwzięcia. 
 
 

9 



10 

Konkurs „Aktywni Seniorzy” 
 
Inicjatywa Stowarzyszenia Seniorów „Starsi”, 
Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.  
Ideą konkursu jest nagrodzenie aktywności 
społecznej seniorów w czterech kategoriach: 
 

Aktywna seniorka 
Aktywny senior  

Najciekawsza inicjatywa senioralna realizowana  
w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego  

oraz  
Projekt/Inicjatywa przeprowadzona dla seniorów.  

 
Wręczenie nagród i wyróżnień w Polskiej  
Filharmonii Bałtyckiej 4 października 2014 r.  
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X Miejski Bal Seniora  
udział 500 seniorów (październik 2015 r.) 
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Gdańskie Dni Seniora  
                     od 2012 r. 
 

 

Cykl wydarzeń adresowanych do 

seniorów i ich rodzin obejmujących 

4 obszary: 

- Zdrowie, 

- Sport i rekreacja, 

- Edukacja, 

- Kultura. 

 

W 2015 r. wydarzenia zaplanowane 

na cały miesiąc październik,  

w różnych częściach miasta. 
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Herold Gdański- gazetka miejska 

Strona dedykowana Seniorom w Heroldzie Gdańskim 
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Prowadzenie zakładki dla Seniorów na stronie 

internetowej miasta, zawierającej propozycje  

i informacje dla Seniorów 

 
www.gdansk.pl/seniorzy   
 

Obsługa dodatkowego adresu  
kontaktowego e-mail 
 

seniorzy@gdansk.gda.pl 
 

http://www.gdansk.pl/seniorzy
mailto:seniorzy@gdansk.gda.pl
mailto:seniorzy@gdansk.gda.pl


Przygotowanie  
dwustronnego kalendarza 
z przydatnymi kontaktami 

nie tylko dla Seniorów. 
Popularność kalendarza wśród Seniorów 

wpłynęła na decyzję  
o wydawaniu tej publikacji  

w kolejnych latach.  
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Przykłady nowych przedsięwzięć: 
 
 

- Akcja dot. bezpłatnego uczestnictwa seniorów w Mistrzostwach Świata w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn w Gdańsku (lipiec/wrzesień 2014 r.) oraz Mistrzostwach Świata 
w Piłce Ręcznej Mężczyzn (styczeń 2016 r.) 
 

- Targi Niezależni 65+ Opieka i Zdrowie (2014 r. oraz 2016 r.) 
 
- Dzień Niszczenia Złych Wspomnień (2015 r.) 

 
- Akcja dot. „Bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych” 

(2015/2016) 
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Mistrzostwa Świata Mężczyzn w piłce siatkowej  
i ręcznej z udziałem seniorów  

Około 6 tys. seniorów skorzystało z wyjątkowej okazji do aktywnego,  

bezpłatnego udziału w życiu sportowym naszego miasta.  
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Fundacja Niezależni oraz Miasto Gdańsk organizują Targi Opieki 
Długoterminowej i Zdrowia Seniorów NIEZALEŻNI 65+ 

Wydarzenie skierowane do seniorów 
oraz profesjonalistów, świadczących 
usługi opiekuńcze, jak i do 
nieformalnych opiekunów, którzy na 
co dzień stykają się z problemem 
zapewnienia godnej opieki osobom 
starszym i niesamodzielnym.  
 
II Targi Opieki i Zdrowia 
zaplanowane na 16-17 kwietnia 2016r. 
są rozszerzone o prezentację 
aktywności artystycznej, twórczej i 
społecznej seniorów. 
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 „Bezpieczeństwo ekonomiczne 
 i wsparcie osób zadłużonych”  

  
 
 Akcja ma charakter edukacyjny  
 i jej najważniejszym celem jest 

zwiększenie świadomości 
gdańszczan oraz pokazanie 
skutecznych sposobów –  

 jak nie dać się oszukać! 
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Dziękuję za uwagę 
 
 
 
 
 
 
 
Ewa Kamińska, Doradca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej 


