
Pomoc samorządu dla chorych i opiekunów osób z otępieniem



Wyzwania związane ze starzeniem się 
społeczeństw wymagają międzysektorowych 
i systemowych działań. Samorządy muszą 
sprostać tworzeniu lokalnych strategii 
działania w starzejącym się społeczeństwie 
przy zastosowaniu alternatywnych, 
skutecznych i ekonomicznie efektywnych 
rozwiązań 



W grupie seniorów, którzy szczególnie potrzebują 
opieki i wsparcia znajdują się osoby chore na 
chorobę Alzheimera oraz ich opiekunowie, 
głównie członkowie najbliższej rodziny. Gmina 
Miasto Szczecin, tak jak większość samorządów 
w Polsce, staje przed problemem rosnącej 
populacji osób chorych na choroby otępienne.



lata 2015-2050
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Według ogólnopolskich szacunków główne obciążenie opieki 
nad chorymi spoczywa na rodzinach, które przez lata opiekują 
się niesamodzielnymi seniorami, ponosząc wysokie koszty 
zdrowotne, społeczne, ekonomiczne oraz psychiczne. 
Rodzina jest nieocenionym źródłem wsparcia, jednak bez 
wypracowania systemowych, adekwatnych do potrzeb 
mechanizmów wsparcia, nie poradzi sobie w opiece nad 
chorym lub sprawowana opieka będzie prowadziła do zbyt 
dużych kosztów zdrowotnych, społecznych, psychicznych, 
ekonomicznych opiekunów, co w konsekwencji doprowadzić 
może do sytuacji, w której opiekunowie sami będą 
potrzebowali pomocy, zwłaszcza dotyczy to współmałżonków 
chorej osoby starszej, ale i dzieci, zwłaszcza córek. 



• Bon został zaprojektowany w oparciu o idę 
zaufania społecznego

• Nie określono zakresu wydatków, na które mogą 
być przeznaczone środki z bonu

• Odstąpiono od uzależnienia przyznania bonu od 
kryterium dochodowego

Wsparcie finansowe Opiekunów osób, które 
ukończyły 75 r. ż., mają zdiagnozowaną chorobę 
Alzheimera, zamieszkują na terenie GMS i nie są 
objęte całodobowym wsparciem 
instytucjonalnym

od 2018 roku 

3 x 1000 zł 



Liczba wniosków      Wysokość wypłat

2018 486 823 000 zł
2019 731 1 763 000 zł
2020 763 1 947 000 zł
2021 662 1 818 000 zł
2022 (do III kwartał)    578 w trakcie realizacji

Wykaz wniosków i wypłat bonu opiekuńczego
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Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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