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Wprowadzenie 
 

Projekt „Actively Aging European Seniors” (AGES) to inicjatywa Akcji 2 Partnerstw strategicznych 

finansowana przez program Erasmus+, mająca na celu promowanie środowisk przyjaznych 

osobom starszym oraz aktywnego i zdrowego starzenia się w społeczeństwach europejskich. 

Poprzez opracowanie szeregu działań, narzędzi i analiz badawczych, projekt ma na celu 

pozytywny wpływ na życie osób starszych, motywując ich do podnoszenia jakości życia w 

procesie starzenia, a także promuje środowiska przyjazne starzeniu się wśród osób starszych. 

decyzji społeczności i decydentów. 

Zapoczątkowany w 2021 roku i trwający dwa lata projekt powstał w ramach sieci współpracy 

sześciu partnerów, kierowanej przez Canakkale Governorship (Turcja) i we współpracy z 

Universidade do Porto (Portugalia), Magenta Consultoria (Hiszpania), Stowarzyszenie E-Seniors 

(Francja), Lidi Smart (Holandia) i Fundacja Parasol (Polska). 

Niniejszy dokument jest pierwszym rezultatem pracy intelektualnej, jaki został opracowany w 

ramach tej inicjatywy i skupia się na kompleksowej rewizji Miast i społeczności przyjaznych 

osobom starszym (AFCC) i powiązanej z nimi Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych 

Osobom Starszym oraz na prezentacji  inicjatyw zakończonych sukcesem związanych ze  

przyjaznym starzeniem, które zostały wdrożone w ostatnich latach. Opracowanie przewodnika 

zostało przeprowadzone za pomocą przeglądu i analizy literatury, zebrania i zestawienia dobrych 

praktyk przyjaznych dla osób starszych w ośmiu obszarach interwencji społeczności w kontekście 

europejskim i światowym oraz zbioru wywiadów badawczych z członkami gmin zlokalizowanych 

w sześciu krajach partnerów. Co więcej, zwrócono uwagę na przytłaczający wpływ pandemii 

Covid-19, w szczególności na jego wpływ na gminy w zakresie opieki nad seniorami w czasie 

zagrożenia zdrowotnego i społecznego. 

W związku z tym niniejszy raport bada koncepcję środowiska przyjaznego starzeniu, 

wprowadzając kryteria, wytyczne i wyzwania stojące przed rozwojem takiego ekosystemu w 

społeczności, opisując następnie sprawdzone przykłady praktyk przyjaznych starzeniu. 
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Ogólny wstęp 

Rozważanie ogólne 

Stopniowy wzrost średniej długości życia i liczby osób starszych w dzisiejszym społeczeństwie 

doprowadził do wzrostu znaczenia starości jako fazy życia w każdym kraju i społeczności na 

całym świecie. Na niektórych kontynentach, takich jak Europa, zmiany demograficzne są jeszcze 

bardziej widoczne i zachodzą w szybszym tempie. Patrząc na raport Eurostatu „Struktura 

ludności i starzenie się” [1], widzimy, że w 2020 r. ponad jedna piąta (20,6 %) populacji Unii 

Europejskiej (UE) była w wieku co najmniej 65 lat, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe w 

stosunku do roku 2010. 

Na przykład wśród partnerów projektu, zlokalizowanych w sześciu różnych krajach Europy, 

możemy potwierdzić, że odsetek obywateli 60+ w lokalnej populacji ich miast jest zgodny ze 

średnią UE i wynosi 20% lub więcej we wszystkich. W Çanakkale jest około 542 000 mieszkańców, 

z czego 21,32% ma 60 lub więcej lat. W Paryżu z populacją 2 220 445 osób 20,8% jest z nich w 

wieku 60 i więcej lat, podobnie jak wśród mieszkańców Hagi, gdzie z 525 000 mieszkańców 20% 

z nich to 60+. Wyższy odsetek seniorów występuje w Poznaniu – 25,92% wśród 541 896 

mieszkańców. Co ciekawe, szczyt wskaźnika osób starszych wśród tych sześciu krajów znajduje 

się na Półwyspie Iberyjskim, gdzie gmina Porto ma wskaźnik 60+ z 30% z 237 591 mieszkańców, 

wraz z Gijón z populacją 276 298 osób i 32% z 60 + obywatele. 

Na wykresach 1 i 2 możemy zaobserwować ewolucję odsetka starszych grup wiekowych w 

państwach członkowskich UE w latach 2005–2020 oraz obecne prognozy na rok 2100 oparte na 

dzisiejszych danych dotyczących oczekiwanej długości życia i liczby urodzeń. Już teraz można 

zauważyć wyraźny wzrost w ostatnich 15 latach udziału ludności w starszych przedziałach 

wiekowych (65-79 lat i powyżej 80 lat) przy jednoczesnym spadku segmentu grup młodszych, 

wynoszącym od 15 do 45 lat.  

Rysunek 1 – Piramida populacji w UE  2005 I  2020 (% całości populacji) 

 

Źródło: Eurostat  “Population structure and ageing - Statistics explained” [1] 
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Wykres 2 – Piramida populacji ludnoścu UE między 2020 i prognozy na  2100 (% całości populacji) 

 

Źródło: Eurostat  “Population structure and ageing - Statistics explained” [1] 

Jednocześnie prognozy wskazują na głębszą zmianę w europejskich piramidach populacji, 

podkreślając ogólny spadek we wszystkich przedziałach wiekowych do 65+ lat, w połączeniu z 

gwałtownym wzrostem odsetka populacji 70+ i 85+. W innym raporcie opublikowanym przez 

Eurostat na temat analizy statystycznej dotyczącej starzenia się – „Starzenie się Europy: Patrząc 

na życie osób starszych w UE – edycja 2020” [2] – zwraca się uwagę na postępujące starzenie się 

osób w wieku „bardzo starym”. -grupa (osoby w wieku 85+), jak wielu innych prawdopodobnie 

dożyje 100 lat lub więcej, tworząc sobie kolejną podgrupę wiekową, stulatków. Prognozy na 

2050 r. stulatków mieszkających w UE pokazują dramatyczny wzrost do 484 000 osób, w 

porównaniu z 96 600 osobami, które mają obecnie ponad 100 lat (wartości odnoszą się do roku 

2019). 

Patrząc również na „World Population Prospects 2019 – Data Booklet” [3] i wykorzystując dane 

statystyczne na poziomie światowym, w raporcie podkreślono również znacznie wyższy odsetek 

starzejącej się populacji w krajach europejskich wraz z Japonią w porównaniu z innymi regionami 

Globus. Jak pokazano na wykresie 3, dysproporcja wieku demograficznego jest ewidentna, gdyż 

odsetek osób w wieku 65+ stanowi mniej niż 9% światowej populacji, ale wzrasta do 20%, jeśli 

wziąć pod uwagę tylko populację Europy (27 państw członkowskich UE). 

W związku z tym istnieje bardzo duże znaczenie i pilna potrzeba włączenia obszarów aktywnego 

i zdrowego starzenia się oraz środowisk przyjaznych dla osób starszych jako kluczowych 

priorytetów dla tworzenia polityki i planów działania społeczności. 
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Wykres 3 – Zestawienie porównawcze ludności w UE  65+, według wieku między  krajami europejskimi i resztą 
świata  

 

Źródło: Eurostat “Ageing Europe: Looking at the lives of Older People in the EU - 2020 edition” [2] 

Biorąc pod uwagę te ewidentne zmiany demograficzne w dzisiejszych czasach i ich oczekiwaną 

kontynuację w nadchodzących latach, wspólnota przyszłości jest więc taką, która postrzega 

swoje osoby starsze jako szczególną grupę obywateli, która wymaga konkretnych działań 

wspierających ich codzienne życie. Dowodem na znaczenie, jakie mają społeczności aktywne 

starzenie się i przyjazne osobom starszym, jest fakt, że Organizacja Narodów Zjednoczonych 

(ONZ) wyznaczyła bieżącą dekadę (2021-2030) jako Dekadę Zdrowego Starzenia się . Zostało to 

ustanowione przez „Globalną strategię i plan działania w sprawie starzenia się i zdrowia 2016–

2030” [4] WHO w celu wspierania zaangażowania i działania wszystkich zainteresowanych stron 

w następujących obszarach: 

• Środowiska przyjazne starzeniu 

• Zwalczanie Ageizmu 

• Zintegrowana opieka 

• Długoterminowa opieka 

Opis zasad przewodnich, kierunków działania i podejść do stosowania jest dobrze opisany w 

dokumencie planistycznym [5]. 

 

Kontekst projektu 

Projekt „Actively Aging European Seniors” (AGES) to inicjatywa KA2 partnerstw strategicznych 

finansowana przez program Erasmus+ i koordynowana przez Çanakkale Governorship z Turcji, 

we współpracy z następującymi pięcioma partnerami: Universidade do Porto z Portugalii, 

Magenta Consultoria z Hiszpanii, E - Stowarzyszenie Seniorów z Francji, Lidi Smart z Holandii i 

Fundacja Parasol z Polski. 

Głównymi celami projektu jest opracowanie zestawu działań i narzędzi (rezultatów pracy 

intelektualnej) wspierających osoby starsze wiedzą, strategiami i narzędziami, które pomogą im 
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podnieść jakość życia i mieć aktywny, radosny, zdrowy i pomyślny proces starzenia. Projekt ma 

również na celu poprawę komunikacji międzypokoleniowej poprzez promowanie wymiany 

doświadczeń i informacji między pokoleniami, a także wspieranie środowisk bardziej przyjaznych 

osobom starszym poprzez poznawanie dobrych praktyk i osiągnięć Miast i Społeczności 

Przyjaznych Seniorom w krajach partnerskich. 

Podsumowując, projekt AGES ma na celu stworzenie materiałów informacyjnych dotyczących  

środowisk przyjaznych osobom starszym, które mogą przynieść pozytywne korzyści dla 

polityków i decydentów przede wszystkim w miastach europejskich, ale także na całym świecie. 

Cel przewodnika 

Dlatego niniejszy przewodnik jest pierwszym z trzech zdefiniowanych rezultatów pracy 

intelektualnej projektu, a jego celem jest stworzenie mapy miast i społeczności przyjaznych 

osobom starszym (AFCC) oraz prowadzonej przez WHO globalnej sieci miast i społeczności 

przyjaznych osobom starszym. Nacisk w tym dokumencie kładzie się na rewizję koncepcji miasta 

przyjaznego starzeniu oraz na zebranie i zestawienie niektórych najlepszych praktyk i wyzwań, z 

jakimi zmierzono się podczas projektowania i rozwoju AFCC. Ponadto, biorąc pod uwagę 

czasowy kontekst pandemii Covid-19, w którym projekt jest wdrażany, skupimy się również na 

tym, jak miasta dostosowały się i odpowiedziały na wyzwania spowodowane obecnym kryzysem 

Covid-19 w odniesieniu do wsparcia przewidzianego dla populacji osób starszych. 

Struktura przewodnika 
 

Przewodnik składa się z pięciu rozdziałów, począwszy od wprowadzenia do koncepcji 

miasta/społeczności/środowiska przyjaznego osobom starszym, a także przeglądu Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO) Global Network for Cities and Communities przyjaznej osobom 

starszym (GNAFCC). Następnie, w  rozdziale drugim następuje wyjaśnienie punktów odniesienia, 

które tworzą miasto i społeczność przyjazną starzeniu, wraz z kryteriami członkostwa w GNAFCC. 

Jako kontynuacja poprzedniego rozdziału, w rozdziale trzecim znajduje się szczegółowy opis 

istniejącej przydatnej dokumentacji przewodniej (listy kontrolne, wskaźniki, program mentorski) 

oraz wskazówki, jak sprawić, by społeczność była bardziej przyjazna osobom starszym. 

W rozdziale czwartym znajduje się przegląd, oparty na istniejącej dokumentacji, dobrych praktyk 

z miast i społeczności, które mogą służyć jako inspiracja dla decydentów z innych społeczności. 

Wreszcie, w rozdziale piątym znajduje się prezentacja opinii i inicjatyw zebranych z miast i 

regionów sześciu krajów, w których partnerzy mają siedzibę, na temat inicjatyw, które samorząd 

lokalny wdrożył w szczególności w kontekście Covid-19 w celu rozwiązania problemu skutków 

pandemii wśród osób starszych.  
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1. Wprowadzenie do AFC i WHO Global Network for Age-friendly Cities 

and Communities (GNAFCC) 

Pierwsze dyskusje i odniesienie się  do miast przyjaznych osobom starszym sięgają 1991 r., kiedy 

państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęły rezolucję 

A/RES/46/91 [6] w sprawie stworzenia „Zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych dla osób 

starszych”. Jednak dopiero w następnej dekadzie podjęto dalsze kroki, wprowadzając dokument 

„Aktywne starzenie się: ramy polityki” [7] przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w czasie 

2. Zgromadzenia Światowego ONZ w sprawie starzenia się w 2002 r. Dokument taki z pewnością 

przyczynił się do przyjęcia polityk skoncentrowanych na populacji osób starszych, ich zdrowiu i 

dobrym samopoczuciu w trakcie procesu starzenia; oraz do tworzenia środowisk przyjaznych 

starzeniu. 

Tak więc w 2007 roku Światowy przewodnik po miastach przyjaznych osobom starszym [8], 

kompleksowy dokument stworzony ze zbioru danych wstępnych i referencji z sesji grup 

fokusowych przeprowadzonych z osobami starszymi, opiekunami i usługodawcami z 33 miast w 

22 krajach na całym świecie, utorował drogę do późniejszego ustanowienia WHO Global 

Network of Age-friendly Cities and Communities (GNAFCC) w 2010 roku. Celem tej sieci było 

„zgromadzenie podobnie myślących miast i społeczności zaangażowanych w stanie się bardziej 

przyjaznymi osobom starszym” oraz „ułatwienie wymiany informacji, zasobów i najlepszych 

praktyk”. 

Czym jest miasto przyjazne starzeniu? 

Wykorzystując zdefiniowaną charakterystykę WHO dla miasta przyjaznego starzeniu, jest to 

miasto lub społeczność, która: 

 „zachęca do aktywnego starzenia się poprzez optymalizację możliwości w zakresie zdrowia, 

uczestnictwa i bezpieczeństwa w celu poprawy jakości życia w miarę starzenia się ludzi. W 

praktyce, miasto przyjazne starzeniu dostosowuje swoje struktury i usługi tak, aby były dostępne 

dla osób starszych o różnych potrzebach i możliwościach i włączały je”.  

Jest to zatem społeczność, która stawia seniorów i ich specyficzne warunki w centrum 

planowania nie tylko w zakresie infrastruktury, ale także usług, dostarczania informacji i 

integracji społecznej. 

Aby wesprzeć identyfikację i pokonywanie przeszkód w dobrym samopoczuciu i zaangażowaniu 

osób starszych w decyzje społeczności, opracowano wytyczne dla miast przyjaznych osobom 

starszym WHO [9], które dzielą domeny interwencji na osiem obszarów tematycznych. Te 

obszary tematyczne nie są od siebie odizolowane, ale raczej połączone, tworząc w pełni 

powiązany plan, który wspiera ulepszenie miasta w środowisku przyjaznym dla osób starszych. 

Wraz z przeplatającym się związkiem pomiędzy ośmioma obszarami tematycznymi, można je 

pogrupować w trzy wymiary: 

 

Środowisko fizyczne 

• Transport 

• Mieszkania 

• Przestrzenie i budynki na zewnątrz 
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Środowisko socjalne 

• Promocja partycypacji społecznej 

• Szacunek i włączenie społeczne 

• Aktywność obywatelska i zatrudnienie 

Usługi komunalne 

• Społeczność i opieka zdrowotna 

• • Komunikacja i informacja

 

Osiem obszarów tematycznych jest zwykle reprezentowanych na powszechnie znanym wykresie 

w kształcie kwiatu, jak pokazano na rysunku 4. 

Wykres 4 - Obszary tematyczne miasta przyjaznemu starzeniu 

 

Źródło: „WHO Globalne miasta przyjazne osobom starszym: przewodnik” [8] 

 

Oprócz ośmiu obszarów tematycznych określonych przez WHO w Ramach miast przyjaznych 

osobom starszym, istnieje również zestaw podstawowych i uzupełniających wskaźników, które 

mogą służyć jako punkt odniesienia dla miast i społeczności nie tylko podczas definiowania 

strategii przyjaznych osobom starszym ale także ulepszać i monitorować już istniejące działania. 

Jest to dobrze udokumentowane i przedstawione w przewodniku „Measuring the Age-

Friendliness of Cities: A Guide to Using Core Indicators” [10]. W rozdziale 3 znajduje się bardziej 

szczegółowa analiza obszarów monitorowania i ewaluacji w zakresie przyjazności dla osób 

starszych oraz wykorzystania wskaźników jako narzędzia pomocniczego. 
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2. GNAFCC i kryterium członkostwa w sieci 

 

Globalna sieć WHO dla miast i społeczności przyjaznych osobom starszym (GNAFCC) 

Jak wspomniano we wstępie, Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła w 2010 roku Globalną 

Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Starszym (GNAFCC), której celem jest stymulowanie i 

umożliwienie miastom i społecznościom na całym świecie stawania się coraz bardziej 

przyjaznymi osobom starszym. Kolejnym celem jest połączenie i ułatwienie wymiany informacji, 

wiedzy i doświadczeń między miastami i społecznościami na całym świecie. 

Rysunek 5- Oficjalne logo GNAFCC 

 

Źródło: Age-friendly strona internetowa1  

Sieć wystartowała z początkowymi członkami z 33 miast i 22 krajów, a w momencie tworzenia 

niniejszego przewodnika (marzec 2022) liczy 1329 miast i społeczności w 51 krajach, obejmując 

262 miliony ludzi na całym świecie. 

Za koordynację GNAFCC odpowiada Departament Starzenia się i Przebiegu Życia (ALC) w Centrali 

WHO, we współpracy z sześcioma Biurami Regionalnymi WHO i biurami krajowymi w państwach 

członkowskich WHO. 

Rysunek 6 - Globalna sieć WHO dla miast i społeczności przyjaznych osobom starszym Mapa 

 

Źródło: Age-friendly strona internetowa2 

W odniesieniu do zarządzania GNAFCC, sieć jest regulowana przez pięć dokumentów 

przewodnich, które określają wytyczne dla tworzenia polityki i strategii uwzględniających 

konieczność promowania i stymulowania osób starszych do aktywnego i zdrowego starzenia się. 

Ponadto te pięć dokumentów jest również użytecznych jako wytyczne dla decydentów w 

społecznościach, ponieważ kontekstualizują sposób myślenia i podejście, które powinny być 

 
1 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/  
2 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/
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obecne, a także wprowadzają sprawdzone już listy kontrolne, wskaźniki i przykłady interwencji i 

dobrych praktyk, które można zastosować. skuteczne w poprawie przyjazności społeczności dla 

osób starszych. 

Wspomnianymi dokumentami są zatem: 

• Globalna strategia i plan działania w zakresie starzenia się i zdrowia;3 

• Światowy raport na temat starzenia się i zdrowia;4 

• Narzędzie polityki AFEE i powiązane wytyczne;5 

• Globalne miasta przyjazne starzeniu: przewodnik;6 

• Mierzenie przyjazności dla wieku miast: przewodnik po stosowaniu podstawowych 

wskaźników7 

Membership to the GNAFCC 

Kto może dołączyć? 

Członkostwo w GNAFCC jest otwarte dla wszystkich podmiotów, lokalnych i regionalnych, które 

zarządzają społecznością, jak stwierdzono na oficjalnej stronie internetowej: 

„Każdy lokalny lub niższy szczebel rządowy w państwach członkowskich WHO, który jest 

zaangażowany w tworzenie bardziej przyjaznych osobom starszym i ma uprawnienia do 

podejmowania decyzji, aby to zrobić, jest mile widziany. Członkostwo w sieci nie obejmuje 

obecnie krajów. Programy lub sieci przyjazne starzeniu na poziomie regionalnym lub krajowym 

mogą rozważyć dołączenie do Sieci jako Partner”.8 

Dlatego każda społeczność, miasto lub organ regionalny może ubiegać się o przyłączenie do sieci, 

pod warunkiem, że ma niezbędne zaangażowanie w szereg etapów, które zostały określone 

przez WHO jako ciągły proces doskonalenia. Cykl Ciągłego Doskonalenia na rzecz tworzenia 

środowiska przyjaznego starzeniu składa się z czterech etapów i jest przedstawiony na Rysunku 

7. 

Kryteria członkostwa 

Kryteria kwalifikujące do członkostwa w GNAFCC są szczegółowo określone w „Warunkach 

członkostwa”, kompleksowym dokumencie, który prowadzi każdego kandydata-członka na 

misję, wymagania i proces składania wniosków. 

Jeśli chodzi o dopuszczalność, członek musi: 

• znajdować się w państwie członkowskim WHO; 

 
3 http://www.who.int/ageing/global-strategy/en  
4 http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/  
5 http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-
environments-in-europe-afee  
6 http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/  
7 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/203830/1/9789241509695_e ng.pdf 
 
 
 
 
8 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/  

http://www.who.int/ageing/global-strategy/en
http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/203830/1/9789241509695_e%20ng.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/
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• Być bezpośrednio wybieranym lub upoważnionym organem władzy publicznej, 

posiadającym na danym terytorium, w rozumieniu prawa, zestaw kompetencji do 

dostarczania obywatelom dóbr i usług publicznych; Może to obejmować niższe poziomy 

organizacyjne, od szczebla prowincjonalnego lub stanowego, po wsie i miasteczka o 

ograniczonej liczbie ludności. 

• Posiadać uprawnienia i zdolność do wywoływania mechanizmów współpracy 

międzysektorowej, przeprowadzania ocen stanu wyjściowego oraz opracowywania, 

wdrażania i monitorowania planów działań mających na celu promowanie przyjazności 

dla osób starszych w obszarze ich wpływów. 

 

Dodatkowo przy przyjęciu należy spełnić następujące wymagania:9 

• Dzielenie się i promowania główne wartości i zasady podejścia WHO przyjaznego 

osobom starszym: 

• Poszanowanie różnorodności; 

• równość; 

• Docenianie i wspieranie uczestnictwa osób starszych we wszystkich sferach życia i ich 

wkład; 

• Poszanowanie praw osób starszych do godnego starzenia się i umierania. 

Przyjęcie inkluzywnych metodologii tworzenia AFCC jako: 

• Współprojektowanie i współtworzenie, przy znaczącym zaangażowaniu osób starszych 

na wszystkich etapach procesu; 

• Oddolne podejście partycypacyjne połączone z odgórnym zaangażowaniem politycznym 

i zasobami (wykres 8); 

• Podejście oparte na cyklu życia, które zachęca do relacji międzypokoleniowych, 

solidarności i wzajemnego wsparcia. 

o Zobowiązanie do wdrożenia czterech kroków w celu stworzenia przyjaznych 

osobom starszym środowisk lokalnych poprzez Cykl Ciągłego Doskonalenia 

(Rysunek 7). 

o Aktywnie uczestniczyć w działaniach GNAFCC i wymianach komunikacyjnych 

 
9 Podsumowanie kryteriów podanych w "Membership Terms of Reference" (wersja z grudnia 2019) 

(2019). Membership Terms of Reference: Członkostwo w Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych 

Wiekowi (GNAFCC). 
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Rysunek  7 – Cykle Ciągłego doskonalenia 

 
Źródło: Globalna Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Starszym Spojrzeniem wstecz na ostatnią dekadę, z 

niecierpliwością na następną  [11] 

 

 

Rysunek 8 - Wykres dla kombinacji podejścia oddolnego i odgórnego 

 
Źródło: Warunki członkostwa WHO GNAFCC (wersja z grudnia 2019 r.)[12] 

 

Należy zauważyć, że zestaw przedstawionych wcześniej informacji nie jest wyczerpujący i może 

podlegać zmianom przez podmiot zarządzający GNAFCC, dlatego zdecydowanie zaleca się 

uważne zapoznanie się z oficjalną dokumentacją, aby zrozumieć pełną listę wymagań i proces 

zostać członkiem sieci. Takie dokumenty obejmują wyżej wymienionych pięć dokumentów 

przewodnich wraz z tymi wskazanymi poniżej, a także wszelkie dalsze oficjalne informacje, które 

można podać za pośrednictwem platform komunikacyjnych sieci. 
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Przydatna dokumentacja dotycząca członkostwa w GNAFCC: 

 

• Warunki członkostwa 10 (ostatnia wersja: Grudzień 2019). Dostępny w czterech językach: 

angielski; Francuski; hiszpański i japoński 

• Aplikacja członkowska11 

  

 
10 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/  
11 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/application-form/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/application-form/
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3. Proces stawania się społecznością przyjazną starzeniu 

Gdy zainteresowane miasto lub społeczność kandydująca spełni kryteria, musi wykonać 

następujące kroki w celu złożenia wniosku: 

• Wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy (Załącznik 1 w Formularzu 

Zgłoszeniowym Członka); 

• Zaakceptować pismo od kierownictwa (np. burmistrza; członka administracji publicznej) 

wskazujące formalne zobowiązanie do stania się bardziej przyjaznym osobom starszym; 

• Potwierdzić, że wnioskodawca zgadza się z wartościami i podejściem WHO do tworzenia 

miast i społeczności przyjaznych osobom starszym. Powinna również posiadać zasoby 

ludzkie i możliwości finansowe, aby wdrożyć podejście WHO AFCC i aktywnie 

uczestniczyć w sieci; 

• Wyznaczyć osobę kontaktową dla sieci, aby ułatwić komunikację i wymianę. 

Przyjmowanie nowych aplikacji do sieci odbywa się w trybie ciągłym, dlatego gdy kandydat 

spełnił wszystkie wymagania i przygotował niezbędną dokumentację, może złożyć wniosek. 

Proces wygląda więc następująco: 

1. Weryfikacja i ocena wniosku przez wyznaczonego przez WHO Network Admission 

Officer z wykorzystaniem ww. kryteriów dopuszczalności; 

2. Skontaktuj się z wnioskodawcą w celu dostarczenia dalszych informacji, jeśli jego 

wniosek nie spełnia kryteriów lub aspekty wniosku są niejasne; 

3. Zawiadomienie o decyzji wyznaczonej osobie kontaktowej listem skierowanym do 

kierownictwa; 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje 

świadectwo członkowskie. 

Jak wskazuje WHO „Członkostwo w Globalnej Sieci wskazuje, że miasto lub społeczność 

rozpoczęło proces, aby stać się bardziej przyjaznym osobom starszym i nie jest uznawany przez 

WHO za swój status przyjazny osobom starszym”, dlatego dołączenie do sieci jako nowy członek 

to tylko pierwszy krok w ciągłej podróży w kierunku wdrożenia przyjazności dla osób starszych. 

Po podjęciu politycznego i formalnego zobowiązania do zaangażowania się w ten proces, 

następujące kroki mają na celu rozpoczęcie planowania i wdrażania planu przyjazności dla osób 

starszych. W związku z tym, aby to osiągnąć, każda inicjatywa powinna być rozwijana przy użyciu 

dwóch wcześniej wspomnianych metodologii: Cyklu Ciągłego Doskonalenia i Podejścia 

Oddolnego Partycypacyjnego. 

Patrząc szczegółowo, Cykl Ciągłego Doskonalenia składa się z czterech cyklicznych etapów, które 

zostały szczegółowo przedstawione w kolejnych rozdziałach. 

1. Zaangażowanie i zrozumienie 

Proces tworzenia ma swój punkt wyjścia w analizie rzeczywistości i aktualnego stanu 

przyjazności dla osób starszych na docelowym terenie, mając na tym etapie gminę do 

przeprowadzenia oceny partycypacyjnej. Ocena partycypacyjna to ćwiczenie przeprowadzane w 

celu uzyskania wyjściowego profilu aktualnego stopnia przyjazności dla osób starszych, a także 

zrozumienia potrzeb populacji osób starszych. Powinno się to odbywać poprzez zaangażowanie 

seniorów (grupy docelowej) od samego początku. 
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Aby wesprzeć miasta i społeczności w ocenie ich przyjazności dla wieku, a tym samym w 

tworzeniu ich profilu wyjściowego, Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła protokół 

metodologiczny Vancouver [13], który określa parametry i proces przeprowadzania oceny 

partycypacyjnej z wykorzystaniem grup fokusowych i ankiet. Ponadto dane wejściowe i wnioski 

uzyskane podczas oceny można łatwo porównać z listami kontrolnymi cech przyjazności osobom 

starszym przedstawionymi w Światowym przewodniku po miastach przyjaznych osobom 

starszym [8] [14]. Niemniej jednak korzystne jest, aby na tym pierwszym etapie wykorzystywane 

były dalsze i zróżnicowane źródła nakładów. Dane demograficzne i społeczne zapewniają dobry 

przegląd różnorodności społeczności, wraz z przykładami informacji, takimi jak: dane spisowe 

dotyczące wielkości populacji i rozkładu grup wiekowych; położenie dzielnic i dostęp do 

podstawowych usług (opieka zdrowotna, socjalna, edukacyjna, kulturalna, sportowa); czynniki 

społeczne i ekonomiczne; poziom edukacji; powszechne i powszechne schorzenia. 

2. Plan 

Po zakończeniu procesu scharakteryzowania społeczności i jej przyjazności dla osób starszych, 

kolejnym etapem jest opracowanie kompleksowej strategii, która uwzględnia potrzeby 

interesariuszy, mocne i słabe strony społeczności i porządkuje ją w konkretnych planach 

działania. Proces tworzenia na tym etapie obejmuje planowanie partycypacyjne z udziałem osób 

starszych, oparte nie tylko na wynikach uzyskanych podczas oceny przyjazności dla wieku, ale 

także poprzez włączenie osób starszych w decyzje dotyczące planu strategicznego. Niemniej 

jednak, wszyscy zainteresowani i potencjalni partnerzy planu przyjazności osobom starszym 

powinni być zebrani i konsultowani w celu dostosowania wszystkich zaangażowanych części do 

wspólnej wizji potrzeb społeczności. 

Zadania tworzenia tak rozbudowanej strategii obejmują określenie ogólnych celów interwencji i 

związanych z nimi ram czasowych. Po zdefiniowaniu grupa planująca powinna 

skonceptualizować konkretne cele i biorąc pod uwagę, że może istnieć wiele obszarów 

wymagających interwencji, konieczne jest późniejsze określenie priorytetów, które zostaną 

uwzględnione. Plan strategiczny można uznać za ukończony tylko wtedy, gdy wszystkie te 

czynniki (cele ogólne, ramy czasowe, cele szczegółowe, priorytety interwencji) są dobrze 

ustalone. 

3. Działania 

Podczas trzeciego etapu wdrażania przyjazności dla osób starszych w społeczności nadszedł czas, 

aby wprowadzić w życie opracowaną strategię. Traktując plan strategiczny jako punkt wyjścia, 

jest to moment na stworzenie planu działania w celu zoperacjonalizowania celów i priorytetów 

interwencji w konkretne działania oraz przypisania odpowiednich aktorów i zasobów. Ważne 

czynniki dotyczące ich wykonalności technicznej i ekonomicznej (m.in. warunki wstępne, 

trudność realizacji, czas trwania i czas interwencji, zaangażowanie podmiotów zewnętrznych i 

partnerów, oczekiwany wpływ) należy uwzględnić dla każdego planowanego działania. Cały 

opracowany plan działań powinien zostać zrewidowany i otwarty na wkład komitetu sterującego 

utworzonego przez interesariuszy strategii (z uwzględnieniem osób starszych, jak na 

poprzednich etapach). 

Komitet ma na celu przedstawienie dodatkowych punktów widzenia, które mogły nie zostać 

uwzględnione przez planistów podczas opracowywania planu operacyjnego, wraz z oceną 

wykonalności każdego działania zgodnie z dostępnymi opcjami finansowania oraz użyteczności 

działania zgodnie z cele strategii. Mając plan operacyjny należycie zweryfikowany i zatwierdzony 
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przez zaangażowanych aktorów (planistów, decydentów, komitet sterujący) wraz z przyznaną 

alokacją środków i wsparciem politycznym, nadszedł czas na praktyczne wdrożenie planu 

operacyjnego. Po uruchomieniu istnieje potrzeba ciągłego zarządzania operacjami i programem 

w połączeniu ze ścisłym monitorowaniem jego realizacji. 

Wreszcie te inicjatywy, które okażą się sukcesem, powinny być kontynuowane i zwiększane. W 

rzeczywistości w sytuacjach, czy to z powodu ograniczeń zasobów, czy decyzji planistycznych, 

korzystne może być początkowo opracowanie małych i zlokalizowanych działań, które służą jako 

test pilotażowy do oceny jego wykonalności i wpływu. Eksperyment na małą skalę pozwala na 

rygorystyczne przetestowanie jego wdrożenia i ocenę jego wpływu, co może później 

doprowadzić do opracowania ulepszonego rozwiązania, nadającego się do wdrożenia na większą 

skalę, a nawet do rozszerzenia na całą społeczność. 

4. Pomiary/ocena 

Monitorowanie strategii jest procesem ciągłym, który rzeczywiście staje się bardziej widoczny 

na czwartym etapie wdrażania. W tej części cyklu monitorowanie i ewaluacja są głównym 

przedmiotem działań, które należy podjąć. Chociaż bardzo ważne jest nadzorowanie i śledzenie 

wykonywanych działań w fazie realizacji, konieczne staje się również wykonanie planu oceny, w 

którym można dokładnie ocenić wyniki i wpływ programu. 

Aby stworzyć plan monitorowania i oceny, konieczne jest rozważenie narzędzi pomiarowych, 

które mogą nie tylko monitorować i oceniać wydajność, adekwatność i efekt działania, ale także 

pomagać we właściwym zaprojektowaniu i decydowaniu o wszelkich środkach, które należy 

podjąć w odniesieniu do przyjazności dla osób starszych. Dlatego kluczowym elementem 

każdego sensownego i dobrze zorganizowanego monitorowania i oceny są wskaźniki. Odgrywają 

fundamentalną rolę w tego typu narzędziach, ponieważ umożliwiają porównywanie i śledzenie 

postępów projektu w oparciu o wartości bazowe i docelowe. W związku z tym, jak wspomniano 

w rozdziale 2, dokument „Measuring the Age-friendly of Cities: A Guide to Using Core Indicators” 

[10] może pełnić funkcję doskonałego przewodnika i podręcznika dla osób odpowiedzialnych za 

ustalenie wieku. -przyjazny plan od podstaw. W niniejszym dokumencie proponuje się ogólne 

ramy wyboru zestawu wskaźników miasta przyjaznego starzeniu, które mogłyby być 

wykorzystane przez społeczności podczas projektowania ich planów monitorowania i ewaluacji. 

Ramy wprowadzają cztery rodzaje wskaźników, które są kluczowymi elementami w każdym 

systemie monitorowania i oceny, oraz wyszczególniają ważne procedury, które są powiązane z 

każdym zestawem wskaźników. Logika splecionego procesu przy wyborze i stosowaniu 

wskaźników opiera się na podejściu polegającym na ciągłym doskonaleniu planu przyjaznego 

osobom starszym. Jak przedstawiono w dokumencie, ten połączony model oceny ma na celu 

pokazanie, „jak pewne zasoby i struktury (wkłady) umożliwiają interwencje w formie polityk, 

usług i programów (wyników), które pomagają poprawić przyjazność dla osób fizycznych i 

społecznych środowisko (rezultaty)”. Schemat przedstawiono na rysunku 9. 
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Rysunek 9 - Ramy wyboru zestawu wskaźników miasta przyjaznego starzeniu 

 

Źródło: „Pomiar przyjazności miast dla osób starszych: przewodnik po korzystaniu ze wskaźników podstawowych” 
[10] 

Wartość i dokładność oceny jest zwykle kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o 

odnowieniu lub zaprzestaniu inicjatywy lub programu. Cenną opcją do rozważenia podczas 

przygotowywania ewaluacji inicjatywy jest poszukiwanie partnerstw z instytucjami 

akademickimi (uniwersytetami i ośrodkami badawczymi), które mogą zapewnić niezbędną 

wiedzę naukową do programu przyjaznego osobom starszym. Na podstawie wyników ewaluacji 

planiści i decydenci społeczności powinni zastanowić się i zdecydować o następujących 

działaniach, które należy podjąć. Zastosowanie podejścia opartego na dowodach podczas analizy 

ciągłości programu zapewnia wsparcie i walidację decyzji, które należy podjąć. Ponadto istotna 

jest wymiana na poziomie krajowym i międzynarodowym z innymi miastami i społecznościami 

wdrażającymi podobne strategie AFCC. Zbieranie świadectw z podobnych, ale też różnych 

rzeczywistości pozwala na poznanie i poszerzenie wiedzy o technikach, podejściach i pomysłach, 

które można dostosować, a nawet powielić we własnej strategii przyjaznej starzeniu. 

Program mentorski środowisk przyjaznych starzeniu: MENTOR-AFE 

W ramach szeregu inicjatyw wspierających rozwój kompetencji wśród swoich członków, WHO 

prowadzi program mentorski, Program Mentoringowy Środowiska Przyjaznego Starszym - 

MENTOR-AFE, otwarty dla każdego członka społeczności, która jest częścią GNAFCC. Program 

jest realizowany we współpracy z Międzynarodową Federacją ds. Starzenia się i jest szczególnie 

skierowany do osób zajmujących stanowiska kierownicze i wywierające wpływ w miastach i 

społecznościach.12 

Program mentoringu jest oferowany bezpłatnie, trwa dwanaście miesięcy i jest prowadzony na 

odległość, gdzie wyznaczony mentor udzieli wskazówek i wsparcia, aby umożliwić 

 
12 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe/ 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe/
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podopiecznemu rozwijanie określonych umiejętności i postęp w pracy nad tworzenie środowisk 

przyjaznych dla osób starszych. Umiejętności, które należy rozwijać, są projektowane zgodnie z 

profilem podopiecznego i jego potrzebami edukacyjnymi. 

Szczegółowe wyjaśnienie programu, jego celów, warunków i terminów składania wniosków wraz 

z licznymi najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można znaleźć na oficjalnej stronie: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe- często zadawane pytania/ 

Przydatne lektury 

W poniższych akapitach przedstawiono kilka dobrze udokumentowanych materiałów 

przewodnich, które z pewnością mogą służyć jako narzędzie dla decydentów i planistów 

skupionych na wdrażaniu planu przyjaznego dla osób starszych. 

Regionalne Biuro WHO na Europę we wspólnej inicjatywie z Komisją Europejską13 opublikowało 

w ostatnich latach zestaw trzech obszernych publikacji, które kierują projektowaniem polityk i 

zarządzania podczas opracowywania AFCC. Publikacje te powstały na podstawie szeroko 

zakrojonej analizy naukowej przeprowadzonej z ekspertami w celu zaoferowania kompletnej 

mapy drogowej władzom lokalnym i regionalnym zainteresowanym wdrażaniem skutecznych i 

skutecznych interwencji przyjaznych osobom starszym w swoich społecznościach. Publikacja 

„Tworzenie środowisk przyjaznych osobom starszym w Europie: narzędzie dla lokalnych 

decydentów i planistów” [15] była modułem początkowym, szczegółowo omawiając cztery fazy 

cyklu ciągłego doskonalenia oraz kroki, które należy wykonać w każdym momencie . Zawiera 

przykłady dobrych praktyk i przydatnych dokumentów dla każdego etapu zarządzania cyklem, a 

ponadto zawiera listy kontrolne procesów na rzecz przyjazności dla osób starszych oraz szablon 

tworzenia lokalnych planów działania. W „Środowiska przyjazne osobom starszym w Europie: 

Podręcznik dziedzin działań politycznych” [16] kładzie się nacisk na rodzaj interwencji 

politycznych w każdej z ośmiu dziedzin, z konkretnymi przykładami, które zostały przyjęte przez 

AFCC na całym świecie. Znaczenie wskaźników monitorowania i oceny przedstawiono w trzecim 

module „Środowiska przyjazne osobom starszym w Europie: Wskaźniki, monitorowanie i oceny” 

[17] , w którym uwzględniono wnioski wyciągnięte z wcześniejszych inicjatyw oraz proponowaną 

listę dostosowanych instrumentów oceny dla charakterystyki miast i społeczności europejskich. 

Innym przydatnym dokumentem są „Wytyczne dotyczące współtworzenia środowisk 

przyjaznych osobom starszym” [18] opracowane przez Sieć Tematyczną AFE-INNOVNET na 

temat innowacji na rzecz środowisk przyjaznych osobom starszym14. Directly aimed at local and 

władz regionalnych, pokazuje koncepcję współtworzenia środowisk przyjaznych osobom 

starszym poprzez metodologię partycypacyjną i pokazuje, jak korzystne jest to podejście dla 

poprawy przyjazności społeczności dla osób starszych. Koncentrując się całkowicie na 

współtworzeniu między starszymi obywatelami a decydentami, zawiera listy kontrolne i 

szablony do projektowania strategii komunikacji, planów działania, kwestionariuszy 

ewaluacyjnych oraz raportów ewaluacyjnych i rozpowszechniania. 

Z perspektywy władz lokalnych istnieje interesujące, udokumentowane doświadczenie we 

wdrażaniu strategii przyjaznej osobom starszym w regionie europejskim, które zostało 

opracowane przez Departament Zatrudnienia i Polityki Społecznej rządu baskijskiego. Rząd 

 
13 “Age-friendly environments in Europe (AFEE)” project: https://www.euro.who.int/en/health-
topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee  
14 Finansowany przez UE projekt sieciowy koordynowany przez AGE Platform Europe, który trwał od 
lutego 2014 r. do stycznia 2016 r.: https://www.agefriendlyeurope.org/  

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
https://www.agefriendlyeurope.org/
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baskijski stworzył „Praktyczny przewodnik wdrażania i stosowania w gminach” [19] jako część 

swojej inicjatywy „Euskadi Lagunkoia Sustraietatik”initiative15 mającej na celu rozwój środowisk 

życia dla osób starszych. 

Dalsze przydatne dokumenty dotyczące procesu wdrażania strategii przyjazności dla osób 

starszych, oprócz tych przedstawionych powyżej: 

• Sekcja „Jak sprawić, by miasta były bardziej przyjazne dla osób starszych?” na oficjalnej 

stronie GNAFCC16  

• Sekcja „Archiwa przewodników i zestawów narzędzi – Świat przyjazny osobom 

starszym” na oficjalnej stronie internetowej GNAFCC 17 

• Metodologia projektów miast przyjaznych osobom starszym WHO: Protokół z 

Vancouver [13] 

• Lista kontrolna podstawowych cech miast przyjaznych starzeniu [14]   

 
15 https://euskadilagunkoia.net/es/  
16 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/how-more-af/ 
17 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/category/guides-and-tools/  

https://euskadilagunkoia.net/es/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/how-more-af/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/category/guides-and-tools/
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4. Dobre praktyki i wyzwania tworzenia społeczności przyjaznych 

starzeniu 
 

W tym rozdziale dokonamy przeglądu niektórych najlepszych praktyk, które zostały opracowane 

przez miasta i społeczności na całym świecie na przestrzeni lat i na różnych etapach wdrażania 

strategii przyjazności dla osób starszych. 

„Globalna baza danych praktyk przyjaznych osobom starszym” to kompleksowy zbiór dobrych 

praktyk, które zostały wdrożone przez lata od uruchomienia GNAFCC. Można pobrać 

szczegółowe informacje o każdej inicjatywie i użyć dostosowanego filtra do wyszukiwania 

określonych parametrów, takich jak kraj, sektor interwencji, rok wdrożenia lub wielkość 

populacji, by wymienić tylko kilka. Baza danych jest regularnie aktualizowana i jest dostępna w 

dedykowanej sekcji oficjalnej strony internetowej GNAFCC18. Możliwe jest również wniesienie 

wkładu do bazy danych i przedstawienie wdrożonej praktyki AFCC. 

W 2015 r., w następstwie sieci tematycznej AFE-INNOVNET poświęconej innowacjom na rzecz 

środowisk przyjaznych osobom starszym, w celu zdynamizowania wymiany i możliwości uczenia 

się wśród społeczności europejskich w dziedzinie przyjazności dla osób starszych, ustanowiono 

Europejski pakt zmian demograficznych [ 20]. Pod przewodnictwem Platformy AGE Europe i w 

ścisłej współpracy z WHO GNAFCC, WHO-Europe Healthy City Network oraz Europejskim 

Partnerstwem Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się, porozumienie zostało 

założone jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, aby połączyć odrębne interesariusze 

europejskiej panoramy, którzy są zainteresowani projektowaniem i wdrażaniem środowisk 

przyjaznych osobom starszym w swoich społecznościach. Jednym z głównych dzieł, które zostały 

opracowane przez Covenant, było repozytorium dobrych praktyk, które zostały wdrożone przez 

społeczności w Europie. Lista dobrych praktyk znajduje się na oficjalnej stronie internetowej 

Konwentu19. 

Na kolejnych stronach przedstawiono zestaw skutecznych praktyk, które zostały wdrożone w 

ośmiu obszarach interwencji dla społeczności przyjaznej starzeniu. Przykłady są pogrupowane 

według wymiaru i dziedziny interwencji. 

Środowisko fizyczne 

Transport 

Transport publiczny jest w wielu częściach świata preferowanym środkiem transportu osób 

starszych, będąc czasami jedyną dostępną i niedrogą opcją poruszania się w obrębie ich 

społeczności i dotarcia do usług opieki zdrowotnej, społecznej, kulturalnej i sportowej. 

Autobus na jedną monetę — Akita (Japonia) 

W mieście Akita w Japonii, próbując promować dostępność usług społecznych dla osób 

starszych, stworzono w 2011 r. uproszczoną opłatę za przejazd autobusem („Autobus na jedną 

monetę”) w wysokości zaledwie 100 jenów (mniej niż 0,80 €). ). Taka wartość reprezentuje 

płatność jedną monetą, jak nazwa projektu, będąc jednocześnie przystępnym i prostym trybem 

taryfowym. Korzyści te zostały dostrzeżone przez beneficjentów inicjatywy, gdzie opinie były 

 
18 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/ 
19 https://www.agefriendlyeurope.org/repository  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/
https://www.agefriendlyeurope.org/repository
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bardzo pozytywne, co doprowadziło do rozszerzenia projektu na dodatkowe grupy wiekowe, 

dostępnego od 2007 r. dla mieszkańców w wieku 65 lat i starszych. 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Dalsze 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/resources/age-friendly-case-studies/akita-city/  

 

Pass Senior w Paryżu - Paryż (Francja) 

Jak wspomniano wcześniej, przystępność cenowa jest jednym z głównych czynników 

wpływających na mobilność wielu starszych obywateli w ich społecznościach. Aby 

zminimalizować ten czynnik i ułatwić codzienne życie seniorom, którzy mają największe 

trudności z poruszaniem się po mieście, Miasto Paryż wdrożyło program transportu „Pass Paris 

Senior”, który umożliwia posiadaczom karnetów bezpłatne korzystanie z transportu 

publicznego. Od 2018 r. przepustka jest dostępna dla osób w wieku 65 lat i starszych (lub 60-64 

lata w przypadku niepełnosprawności) i żyjących poniżej określonego poziomu dochodu, 

sięgającego praktycznie 220 000 mieszkańców, którzy mogą z niego korzystać. 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/ 

https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-

navigo-des-le-1er-juin-5863  

https://www.paris.fr/pages/aides-aux-transports-3848  

 

PAM 75 usługa - Paryż (Francja) 

PAM 75 to usługa transportu publicznego dla osób starszych, które nie są w stanie przenieść się 

z miejsca na miejsce z powodu bólu lub ograniczonej sprawności ruchowej. Ta usługa jest 

dostępna przez cały tydzień, od 6:00 do północy i do 2:00 w piątkowe i sobotnie wieczory. Usługa 

PAM 75 oferuje również krótkie zajęcia rekolekcyjne „EscaPam”, które są kulturalnymi i 

przyjaznymi wycieczkami. Umożliwiają uczestnikom udział w paryskich wydarzeniach 

kulturalnych i wielu innych wypadach, takich jak wizyty w restauracjach, kinie, wystawach i 

spacery. Zajęcia EscaPam organizowane są przez cały rok. Transport jest zapewniony w całym 

regionie Ile-de-France na podróż o długości ponad 500 metrów, która zaczyna się lub kończy w 

granicach miasta Paryża. 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Dalsze
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/resources/age-friendly-case-studies/akita-city/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-navigo-des-le-1er-juin-5863
https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-navigo-des-le-1er-juin-5863
https://www.paris.fr/pages/aides-aux-transports-3848
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Rysunek 10 – Logo  Pam75 service 

 

Źródło: Pam75 website20 

 

Więcej informacji: 

https://www.pam75.info/le-service-pam75 

 

Seniorzy na kółkach – Hiszpania 

Koordynowany przez non-profit Fundación Salud y Comunidad (Fundacja Zdrowia i Społeczności) 

projekt „Mayores sobre ruedas” („Seniorzy na kółkach”) ma na celu poprawę jakości życia osób 

starszych w sytuacji niesamodzielności, korzystających z zasobów pomocowych zarządzanych 

przez jednostkę (domy seniora, świetlice, mieszkania z usługami, opieka domowa). Ta 

innowacyjna inicjatywa, wdrażana w hiszpańskich regionach Katalonii, Comunidad Valenciana, 

Aragonia, Castilla-La Mancha y País Vasco, ma na celu promowanie mobilności, a tym samym 

autonomii osób starszych poprzez zapewnienie im bezpłatnego i prostego do użytku środek 

transportu, a mianowicie skutery elektryczne lub wózki inwalidzkie. 

Zapoczątkowane w 2010 r. stało się oczywiste, że korzystanie ze skuterów i wózków inwalidzkich 

było korzystne dla seniorów, zwiększając ich samoocenę, zdolność poruszania się w 

społeczności, a ostatnio poprawiając jakość życia i więzi z sąsiedztwem. 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej  

https://www.fsyc.org/proyectos/mayores-sobre-ruedas/ 

https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-

inclusion-social/ 

https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-

promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/ 

 

Táxi Saúde +65 – Porto (Portugalia) 

Na początku marca 2022 r. gmina Porto uruchomiła program wsparcia „Táxi Saúde +65” („Health 

Cab +65”), który umożliwia starszym mieszkańcom miasta udawanie się taksówką na wizyty 

lekarskie w szpitalach lub ośrodkach zdrowia cena 2 € za każdą podróż. W celu zmniejszenia 

barier na poziomie transportu, które utrudniają osobom starszym korzystanie z usług opieki 

zdrowotnej, usługa jest dostępna dla każdego obywatela w wieku powyżej 65 lat mieszkającego 

 
20 https://www.pam75.info/le-service-pam75  

https://www.pam75.info/le-service-pam75
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej
https://www.fsyc.org/proyectos/mayores-sobre-ruedas/
https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-inclusion-social/
https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-inclusion-social/
https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/
https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/
https://www.pam75.info/le-service-pam75
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w mieście i posiadającego kartę gminy, a podróż taksówką można zarezerwować za 

pośrednictwem dedykowana linia telefoniczna. Dostępna 24 godziny na dobę i każdego dnia w 

roku, zniżkowa taryfa przejazdowa może być wykorzystana do 12 przejazdów w ciągu każdego 

roku cywilnego. 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/ 

https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-

pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto 

https://cartao.porto.pt/cartaoporto/editor/Folheto_Taxi_Saude_mais65.pdf.pdf   

https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-

de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/  

 

Kavalir – Ljubljana (Slowenia) 

W ramach przyjaznej dla środowiska strategii mającej na celu poprawę jakości powietrza i 

dobrobytu mieszkańców w centralnych obszarach miejskich, wiele miast zaczęło ograniczać, a 

nawet całkowicie zakazywać ruchu zmotoryzowanego w swoich centrach. Choć jest to 

szczególnie pozytywne podejście, może prowadzić do ograniczenia dostępności komunikacyjnej 

dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, np. osób starszych. Aby rozwiązać ten problem, 

miasto Lublana od 2009 r. wdrożyło bezpłatną usługę transportową, która obsługuje flotę 

elektryczną w strefie dla pieszych w centrum miasta. 

Usługa „Kavalir” („Cavalier”) jest obsługiwana przez Transport Publiczny Lublany i kursuje 

codziennie i przez cały rok, zapewniając dostęp do dowolnego miejsca w historycznej części 

miasta. Pasażerowie mogą ją łatwo zarezerwować telefonicznie lub po prostu poprosić o nią 

bezpośrednio kierowcę autobusu, gdy pojazd przejeżdża. Niezależnie od tego, czy jest to dzień 

słoneczny, czy deszczowy, pojazdy mają odpowiednie osłony i ogrzewanie, dzięki czemu osoby 

starsze, niepełnosprawne, a także goście mogą swobodnie poruszać się po centrum miasta z 

pełnym komfortem i w trybie zeroemisyjnym. 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto
https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto
https://cartao.porto.pt/cartaoporto/editor/Folheto_Taxi_Saude_mais65.pdf.pdf
https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/
https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/
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Rysunek 11 – Kavalir pojazd 

 

Źródło: LPP strona internetowa21 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/ 

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-

kavalir 

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-

urban 

https://www.agefriendlyeurope.org/node/366  

 

Projekt GreenSAM - Interreg Region Morza Bałtyckiego 

Łączenie wysiłków i zasobów może być wspaniałą metodą wywierania większego wpływu i 

wymiany wiedzy między różnymi partnerami, co może pokazać projekt GreenSAM. Była to 

finansowana przez UE inicjatywa w ramach programu Interreg Baltic Sea, w której uczestniczyli 

partnerzy z siedmiu miast, której celem było „zwiększenie akceptacji ekologicznych usług 

mobilności (współdzielenie rowerów, transportu publicznego i infrastruktury) wśród 

seniorów”22. Biorąc pod uwagę, że każde miasto i społeczność ma swoją własną charakterystykę, 

projekt skupił się na opracowaniu narzędzi wdrożeniowych opartych na wcześniej 

wprowadzonym podejściu partycypacyjnym. 

„Przybornik projektu GreenSAM“23 to zbiór metodologii obejmujący proste podejścia, takie jak 

wymiana rozmów lub zaangażowanie uliczne z użytkownikami, wykorzystanie studiów 

przypadku, programów mentorskich, forum obywatelskiego i narzędzi cyfrowych. Zestaw 

narzędzi umożliwia filtrowanie podejść według etapu planu, który należy zastosować, celu 

zaangażowania, czasu trwania i liczby uczestników. Uzupełnieniem zestawu narzędzi są dwa 

dodatkowe dokumenty [21] [22] obejmujące projektowanie i ewaluację procesu 

partycypacyjnego stosowanego do planowania i wdrażania rozwiązań w zakresie mobilności i 

 
21 https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban  
22 Project’s official website: https://greensam.eu/  
23 Available online and for download at: https://greensam.eu/tool-box-en/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-kavalir
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-kavalir
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
https://www.agefriendlyeurope.org/node/366
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
https://greensam.eu/
https://greensam.eu/tool-box-en/
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transportu publicznego, a także atlas partycypacyjnego podejścia do wieku, przyjazna zielona 

mobilność24.  

Mimo że inicjatywa GreenSAM i jej produkty zostały opracowane w zakresie transportu, 

mobilności i infrastruktury społecznej, opracowane materiały można bez trudu dostosować do 

innych dziedzin interwencji przy planowaniu strategii przyjazności dla osób starszych. 

Mieszkalnictwo 

Mieszkanie jest niezbędnym elementem życia każdej osoby, zapewniając dobre samopoczucie i 

bezpieczeństwo oraz wpływając na jakość życia danej osoby. Ponadto osoby starsze mają 

wielokrotnie ograniczone możliwości poruszania się i mniejszą odporność na zmiany 

temperatury. To sprawia, że bardziej konieczne jest skupienie się na podstawowych cechach, 

które powinien posiadać dom, a mianowicie na przystępnej cenie, lokalizacji, dostępności, 

zgodności, izolacji termicznej i akustycznej. 

W celu wyróżnienia udanych i innowacyjnych praktyk dotyczących mieszkalnictwa przyjaznego 

osobom starszym, WHO GNAFCC nawiązała współpracę z instytucją Grantmakers in Aging, aby 

w 2018 r. uruchomić ogólnoświatowy konkurs o nazwie Innovation@Home25. Społeczności z 

piętnastu krajów zgłosiły swoje praktyki do konkursu, które później nagrodziły trzy różne 

programy, z których dwa realizowane są w Europie. W raporcie zebrano przegląd różnorodnych 

prac konkursowych, które mogą być źródłem inspiracji dla innych interwencji dotyczących 

mieszkalnictwa przyjaznego starzeniu [23]. Trzy zwycięskie praktyki zostały omówione poniżej. 

 

Aconchego – Porto (Portugalia) 

W celu rozwiązania problemu samotności i izolacji wśród osób starszych oraz wspierania 

studentów uniwersytetów w znalezieniu niedrogiego zakwaterowania, Gmina Porto przy 

wsparciu Federacji Akademickiej Porto uruchomiła program „Aconchego” („Schronisko”). 

Program działa w taki sposób, że starsi kandydaci zapewniają wolny pokój w ich domu, z którego 

może korzystać uczeń, podczas gdy uczeń zapewnia towarzysza towarzyskiego i przydatne 

wsparcie dla starszego na co dzień. Ponieważ celem tej inicjatywy jest wzajemna wymiana 

międzypokoleniowa bez charakteru pieniężnego, student nie płaci określonej ceny czynszu za 

pokój, ale symbolicznie dokłada się do żywności i pokrywa wzrost wydatków na media takie jak 

woda, prąd. i gaz. 

Program jest otwarty dla osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkających samotnie lub ze 

współmałżonkiem, w sytuacji samotności i/lub izolacji społecznej oraz studentów w wieku od 18 

do 35 lat, którzy nie są mieszkańcami Porto. Odbywa się zgodnie z kalendarzem akademickim, a 

działania startowe wykonuje zespół społeczny gminy, przeprowadzając rozmowy kwalifikacyjne 

z kandydatami, studentami i starszymi obywatelami. Po wstępnej ocenie odwiedza 

proponowane domy, aby zweryfikować istnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych i 

analizuje profil seniora, ustalając później odpowiednie dopasowania. Od momentu powstania w 

2004 r. program otrzymywał kolejne wyróżnienia na poziomie krajowym i międzynarodowym, 

 
24 Available online on: https://greensam.eu/knowledge/  
25 https://www.giaging.org/initiatives/age-friendly/innovationhome-age-friendly-housing-competition/  

https://greensam.eu/knowledge/
https://www.giaging.org/initiatives/age-friendly/innovationhome-age-friendly-housing-competition/
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wzmacniając zainteresowanie kilku organizacji społeczeństwa obywatelskiego powielaniem 

inicjatywy w innych gminach i społecznościach. 

Rysunek 12 – Ulotka program Aconchego  

 

Źródło: Aconchego strona internetowa26 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/aconchego-program/  

https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego 

https://www.fap.pt/comunidade-e-inclusao/programa-aconchego 

 

Remont domu – Barcelona (Hiszpania) 

W regionie Barcelony Rada Prowincji Barcelona utworzyła w 2009 r. Program Remontu 

Mieszkalnictwa, aby zapewnić wsparcie dla realizacji niestrukturalnych remontów domów w 

domach osób starszych, które są zagrożone bezbronnością. Program mający na celu zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa, higieny, zamieszkiwania i efektywności energetycznej w domach 

osób starszych i niepełnosprawnych, polega na wdrożeniu podstawowych reform domowych 

polegających na adaptacji funkcjonalnej i instalacji pomocy technicznych, w tym elementów 

ruchu, wypoczynku i komunikacji . 

Program jest otwarty dla obywateli w wieku powyżej 65 lat, niepełnosprawnych lub 

zagrożonych; osoby w wieku 80+ mieszkające samotnie lub z innym starszym seniorem; studnie 

dla obywateli poniżej 65 roku życia, którzy wymagają specjalnej pomocy, mieszkających w 

 
26 https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/aconchego-program/
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego
https://www.fap.pt/comunidade-e-inclusao/programa-aconchego
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego
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regionie Barcelony, z wyjątkiem Barcelony. Każdy kwalifikujący się kandydat może skontaktować 

się z lokalnymi służbami socjalnymi swojej gminy, będąc wówczas instytucją odpowiedzialną za 

wybór beneficjentów. Rada Prowincji Barcelona udostępnia następnie gminom usługi 

techniczne wyspecjalizowanej firmy, która ocenia potrzeby beneficjentów, proponuje działania 

do wykonania oraz nadzoruje, sprawdza i zatwierdza interwencje. Ponadto zawiera kontrakty z 

firmami, które wykonają prace i zainstalują pomoce techniczne. 

Rysunek 13 – Logo programu Arranjament 

 
Źródło: Arranjament strona internetowa27 

Więcej Informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-

province/  

https://www.diba.cat/en/web/benestar/arranjaments/arranjaments   

 

Bezkosztowe pozwolenia na budowę – Sausalito (USA) 

Inicjatywy w zakresie mieszkalnictwa mogą mieć wiele rodzajów interwencji, w tym na przykład 

wykorzystanie ulg fiskalnych w celu zachęcenia do rozwoju projektów poprawiających 

bezpieczeństwo i dostępność domu. W mieście Sausalito, zgodnie z propozycją grupy obywateli, 

aby przekształcić społeczność w przyjazną dla osób starszych, wprowadzono jedno ze środków, 

które zostały wprowadzone w ramach programu bezpłatnych pozwoleń na budowę. 

Skierowany do obywateli w wieku powyżej 60 lat, a także młodszych osób niepełnosprawnych 

lub osób o niskich dochodach, ten program pozwoleń na dotacje ma na celu zapewnienie 

mieszkańcom mniejszego obciążenia finansowego przy wprowadzaniu niezbędnych ulepszeń 

domu pod względem bezpieczeństwa, mobilności, komfortu i efektywności energetycznej . 

Kwalifikujący się kandydaci mogą zatem skorzystać ze zwolnienia lub pozwolenia na budowę po 

obniżonych kosztach w celu wykonania niezbędnych adaptacji domu. 

Więcej Informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/age-friendly-home-adaptation-building-permit/  

 
27 https://www.diba.cat/es/web/benestar/arranjaments/arranjaments 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-province/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-province/
https://www.diba.cat/en/web/benestar/arranjaments/arranjaments
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/age-friendly-home-adaptation-building-permit/
https://www.diba.cat/es/web/benestar/arranjaments/arranjaments
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https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-

friendly-home-adaptation-grant-program  

  

Współmieszkanie międzypokoleniowe – Paryż (Francja) 

Innym dobrym przykładem programów mieszkaniowych wspierających osoby starsze jest 

program „La cohabitation intergénérationnelle” („mieszkanie międzypokoleniowe”) w Paryżu. 

Zainicjowany w 2010 roku jako inicjatywa gminy we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, 

ma na celu rozwiązanie problemu izolacji osób starszych i promowanie więzi społecznych 

międzypokoleniowych, jednocześnie ułatwiając dostęp do mieszkań dla młodzieży. Wdrażanie 

jest realizowane przez lokalne stowarzyszenia, które proponują nawiązanie kontaktu młodych 

osób poszukujących mieszkania z seniorami, którzy szukają firmy i/lub dodatku do swoich 

dochodów. W zależności od wybranej formuły wspólne mieszkanie polega na bezpłatnym 

udostępnieniu umeblowanego pokoju w zamian za regularną obecność młodej osoby 

wieczorami, w nocy i w niektóre weekendy lub udostępnienie umeblowanego pokoju w zamian 

za zajmowanie opłata. 

Więcej Informacji: 

https://www.paris.fr/pages/la-cohabitation-intergenerationnelle-7493  

 

MAIS: Projeto Municipal de Apoio à Intervenção Social – Arouca (Portugalia) 

Projekt „MAIS – Projeto Municipal de Apoio à Intervenção Social” („Miejski Projekt Wspierania 

Interwencji Społecznej”) to inicjatywa zaprojektowana przez Gminę Arouca i skierowana do 

populacji seniorów w celu wsparcia drobnych remontów domu (np. wymiana jednego lampa, 

naprawa kranu, szyby, toalety lub zamka drzwi). Ta bezpłatna usługa jest dostępna dla 

mieszkańców w wieku 65 lat lub starszych, którzy mają minimalny stopień niepełnosprawności i 

są na emeryturze z tego powodu, a którzy nie mają tylnej straży (członkowie bliskiej rodziny) do 

wykonania te naprawy. Wniosek o to wsparcie można złożyć za pośrednictwem miejskiego 

https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-friendly-home-adaptation-grant-program
https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-friendly-home-adaptation-grant-program
https://www.paris.fr/pages/la-cohabitation-intergenerationnelle-7493
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wydziału socjalnego osobiście lub telefonicznie, a następnie zostanie on oceniony przez miejskie 

zespoły pomocy społecznej. 

Rysunek 14 – Ulotka projektu Mais  

 
Source: Strona internetowa miasta Arouca28   

 

Więcej Informacji: 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-

parcerias/projeto-mais/  

 

Przestrzenie zewnętrzne i budynki 

Wraz z transportem i mieszkalnictwem, zewnętrzne przestrzenie publiczne i budynki są trzecim 

kluczowym fizycznym czynnikiem wpływającym na aktywność życia starszego obywatela, a także 

jego udział w społeczności. Dlatego tak ważne jest, aby dostosować środowiska publiczne z 

podejściem bez barier, które ułatwia poruszanie się po mieście lub społeczności. Ponadto 

przestrzeń publiczna bez przeszkód pomaga zapobiegać upadkom, które są drugą najczęstszą 

przyczyną przypadkowych lub niezamierzonych zgonów na całym świecie29. Zakres przyjaznych 

osobom starszym interwencji w przestrzeniach zewnętrznych obejmuje również meble miejskie 

jako słupy oświetleniowe, miejsca odpoczynku, rekreację i tereny zielone, które mogą przyczynić 

się do pobudzenia aktywności fizycznej, społecznej i poznawczej osób starszych oraz do 

zwiększenia możliwości kontaktów społecznych w Społeczność. 

CityBench– Nowy Jork (USA) 

Ulepszenia publicznych przestrzeni zewnętrznych i mebli miejskich nie zawsze wymagają dużych 

inwestycji ani poważnych interwencji budowlanych. Przykładem jest program „CityBench” 

realizowany przez miasto Nowy Jork, aby zapewnić miejsca publiczne na swoich ulicach dla 

każdego mieszkańca i gościa. Mając populację seniorów jako jedną z głównych grup docelowych, 

ławki zostały początkowo zainstalowane w obszarach o dużym skupieniu seniorów i na 

 
28 https://www.cm-arouca.pt/ 
29 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/projeto-mais/
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/projeto-mais/
https://www.cm-arouca.pt/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls
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przystankach autobusowych, aby zapewnić większy komfort i komfort życia na chodnikach 

miejskich. Zainicjowana od 2007 roku sieć była sukcesywnie rozbudowywana przez lata, 

obejmując obecnie rozległą sieć obejmującą większość miasta z ponad 2100 ławkami. Istnieje 

również system sugestii i zgłaszania, w którym każdy obywatel może zaproponować lokalizację 

nowej ławki lub zgłosić problem z istniejącą. 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/citybench-program/  

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/citybench.shtml  

 

Parques biosaludables - Walencia (Spain) 

Innowacyjna koncepcja miejsc na świeżym powietrzu specjalnie dedykowanych osobom 

starszym została uruchomiona przez miasto Walencja w 2016 r. w ramach inicjatywy „Parques 

biosaludables” („Bio-zdrowe parki”). Łącząc instalację infrastruktury do aktywności fizycznej z 

terenami zielonymi, zajęto się podwójnym celem promowania bezpłatnej usługi publicznej, 

która koncentruje się na dobrym samopoczuciu i zdrowiu seniorów, jednocześnie zwiększając 

liczbę terenów zielonych dostępnych w społeczności. 

Biozdrowe parki zostały zintegrowane z lokalnymi Miejskimi Ośrodkami Aktywności dla Osób 

Starszych (CMAPM) i zostały zaprojektowane w celu wspierania sprawności fizycznej miejscowej 

ludności w wieku 60 lat lub starszych. Każdy biozdrowy park zawiera od trzech do ośmiu różnych 

rodzajów sprzętu do ćwiczeń, które razem tworzą obwód. Wytyczne tych obwodów zostały 

zaprojektowane dla osób starszych, aby utrzymać i rozwijać inny zestaw umiejętności, takich jak 

równowaga, koordynacja, siła, elastyczność, mobilność lub zwinność. 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/bio-healthy-parks/  

https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-

para-mayores_655987  

https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-

biosaludables/ 

https://www.valencia.es/val/majors/altres-recursos-socials-en-la-ciutat 

https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-

recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2  

 

Lugaritz – San Sebastian (Hiszpania) 

„Lugaritz” to pilotażowy projekt mieszkaniowy opracowany przez organizację non-profit Matia 

Foundation we współpracy z Gminą San Sebastian, którego celem jest tworzenie wiedzy o 

różnych alternatywach zakwaterowania i życia codziennego dla osób w procesie starzenia, w 

szczególności kiedy pojawiają się choroby zwyrodnieniowe. Pomysł na Lugaritz zrodził się z 

potrzeby zapewnienia nowych rozwiązań mieszkaniowych dla osób starszych, a tym samym 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/citybench-program/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/citybench.shtml
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/bio-healthy-parks/
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-para-mayores_655987
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-para-mayores_655987
https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-biosaludables/
https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-biosaludables/
https://www.valencia.es/val/majors/altres-recursos-socials-en-la-ciutat
https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2
https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2
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poprawy łączności sąsiedztwa i opracowania nowych metod spójności społecznej dla środowiska 

bardziej przyjaznego dla osób starszych. 

Ten wysoce innowacyjny projekt opiera się na wielowymiarowym podejściu, które obejmuje 

centrum badawcze skoncentrowane na multidyscyplinarnych badaniach gerontologicznych oraz 

zestaw pięćdziesięciu jeden mieszkań przeznaczonych do wynajmu seniorów, u których choroba 

zwyrodnieniowa zaczyna się rozwijać oraz par, w których jeden z partnerów ma pewien stopień 

zależności; oprócz centrum dziennego, które może zaspokoić potrzeby sąsiedztwa i starszych 

lokatorów tych domów. Ponadto istnieją trzy żywe laboratoria, w których różne technologie i 

produkty pomocnicze (na wczesnych lub późniejszych etapach rozwoju) skoncentrowane na 

wyzwaniach związanych ze starzeniem się mogą być testowane na miejscu z prawdziwymi 

starszymi użytkownikami. 

Projekt osiedla miał być centralnym elementem sąsiedztwa, pokazując, w jaki sposób mieszkania 

dla osób starszych mogą być atrakcyjne i zintegrowane ze społecznością, aby wspierać proces 

starzenia się jej mieszkańców. Inicjatywa kładzie nacisk na świadczenie usług zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami poprzez zaangażowanie różnych profesjonalistów (pielęgniarek, 

lekarzy, dziennych karier), ale także rodziny, przyjaciół i sąsiadów, aby zapewnić jak najzdrowszy 

proces starzenia. Otwarty od 2019 roku kompleks Lugaritz ma być punktem odniesienia dla 

podobnych inicjatyw, łącząc projekt architektoniczny z otoczeniem skupionym na człowieku. 

Źródło: Matia Fundazioa website30 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/lugaritz-homes-connecting-a-neighborhood/ 

https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-

la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia 

 

Środowisko socjalne 

Promocja partycypacji społecznej 

Jedną z trzech domen społecznych podejścia przyjaznego starzeniu jest wspieranie udziału osób 

starszych w społeczeństwie. Dlatego też wzmocnienie pozycji seniorów, aby byli aktywni w 

 
30 https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-
innovacion-en-envejecimiento-en-donostia  

Rysunek 15 – Blueprint  Lugaritz compound 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/lugaritz-homes-connecting-a-neighborhood/
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
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swoich społecznościach, można osiągnąć dzięki stworzeniu przestrzeni i możliwości dialogu, 

wymiany i komunikacji, gdzie sugestie i wkład czasu mogą być dokonywane z podejściem 

międzypokoleniowym. 

 

 

Paryż en Compagnie – Paryż (Francja) 

Dzięki tej usłudze osoby powyżej 65 roku życia mogą bezpłatnie korzystać z osób towarzyszących 

w podróżach związanych z ich codziennym życiem, raz w tygodniu, do czterech godzin. W Paryżu 

samotnie mieszka 174 000 osób w wieku powyżej 60 lat. Celem jest tworzenie więzi społecznych 

na poziomie lokalnym i zachęcanie seniorów do udziału w życiu ich okolicy. Uruchomiony w 2019 

r. „Paris en Compagnie” („Paryż z firmą”) jest finansowany przez miasto Paryż i zarządzany przez 

trzy organizacje pomocy społecznej: Autonomie Paris Saint-Jacques, Petits Frères des Pauvres i 

Lulu dans ma rue. 

Towarzyszami są mieszkańcy Paryża, którzy 

po krótkim szkoleniu będą mogli zgłaszać się 

na ochotnika do towarzyszenia seniorom na 

wycieczkach w formie spacerów, wycieczek 

do muzeów, wizyt u lekarza, raz w tygodniu i 

do czterech godzin. Wolontariusze mogą 

zarejestrować się przez stronę internetową, 

linię telefoniczną lub przez dedykowaną 

aplikację na telefon komórkowy. Następnie 

dzięki usłudze geolokalizacyjnej są 

informowani o potrzebach otaczających ich osób starszych. 

Rysunek 16 - Aplikacja mobilna Paris en Compagnie 

 

Źródło: Strona internetowa Paris en Compagnie 31 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/ 

https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-aidons-nos-aines-a-se-deplacer-6329/  

 
31 https://www.parisencompagnie.org/   

Źródło: Strona internetowa Paris en Compagnie36 

Rysunek – Logo  Paris en Compagnie 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-aidons-nos-aines-a-se-deplacer-6329/
https://www.parisencompagnie.org/
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https://www.parisencompagnie.org/  

https://www.facebook.com/Parisencompagnie  

 

Oficinas do Saber – Torres Vedras (Portugalia) 

Program „Oficinas do Sabre” („Warsztaty wiedzy”) to platforma propozycji szkoleń (formalnych 

i pozaformalnych sesji edukacyjnych) z różnych dziedzin wiedzy, odbywających się w kilku 

dzielnicach gminy Torres Vedras. program ma wspierać rozwój umiejętności i kompetencji 

osobistych, społecznych i relacyjnych seniorów oraz umożliwiać kontakt z nowymi obszarami 

wiedzy, a także motywować do aktywności obywatelskiej.Warsztaty realizowane są w ramach 

dwóch podprogramów: Oficinas do Sabre IPSS (skierowany do zinstytucjonalizowanej 

publiczności seniorów) i Oficinas do Sabre Comunidade (skierowany do seniorów społeczności) 

są materializowane w akcjach szkoleniowych dostosowanych do specyfiki różnych grup 

wymienionych powyżej i odbywających się zgodnie z rocznym planem. 

Udział w programie warsztatów wspólnotowych (Comunidade) jest otwarty dla każdego 

mieszkańca w wieku 55 lat lub więcej, który może zarejestrować się w urzędzie miasta, 

telefonicznie lub e-mailem i wziąć udział w szkoleniu w zakresie sztuki tradycyjnej (ceramika, 

szydełkowanie , szycie, makrama), rękodzieło, malarstwo, rysunek, kompetencje cyfrowe m.in. 

W celu promowania integracji geograficznej uczestników zajęcia odbywają się na terenie gminy, 

rozmieszczone w miejscach takich jak domy kultury, biblioteka miejska, muzea, sale 

samorządowe i obiekty organizacji obywatelskich. Działających od 2012 r. (w przypadku 

programu dla IPSS od 2013 r.) odbyło się już 275 szkoleń obejmujących około 3000 uczestników 

kursów społecznościowych; oraz 877 sesji szkoleniowych, które obejmują około 8000 

uczestników kursów IPPS, ze średnią 1000 frekwencji rocznie.  

Źródłó: Strona miasta Torres Vedras32 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/ 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/ 

 

 
32 https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/  

Rysunek 17 – Przykład warsztatu (po lewej) i logo Oficinas do Sabre (po prawej) 

https://www.parisencompagnie.org/
https://www.facebook.com/Parisencompagnie
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/
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Idade Maior – Arouca (Portugalia) 

Projekt „Idade Maior” („Senior Age”) to inicjatywa stworzona przez Gminę Arouca, która ma na 

celu oferowanie regularnego zestawu działań, które promują społeczne i obywatelskie 

uczestnictwo lokalnych seniorów oraz przekazywanie międzypokoleniowej wiedzy w 

społeczności. Realizowane działania mają na celu promowanie aktywnego i pomyślnego 

starzenia się oraz łagodzenie izolacji i samotności społecznej. Otwarte dla każdego seniora 

mieszkającego w którymkolwiek z szesnastu okręgów gminy zakres zajęć obejmuje zajęcia 

rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne, takie jak: zajęcia taneczne i rytmiczne, spacery na łonie 

natury; Odwiedziny; kampanie uświadamiające i informacyjne oraz promocja wolontariatu 

seniorów. Szczególnym wydarzeniem jest „Escola de Mestres” („Szkoły mistrzowskie”), które są 

zbiorem comiesięcznych warsztatów dzielenia się wiedzą z zakresu rękodzieła artystycznego 

(arraiolos, koronek, wełnianych skarpetek i drobnych szycia) pomiędzy seniorami a 

społecznościami. Działania odbywają się na całym terytorium Arouca w miejscach publicznych i 

lokalnych społeczności. 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-

maior/ 

 

Quem sou eu? – Porto (Portugalia) 

„Quem sou eu?” („Kim jestem?”) to projekt, który łączy sztukę ze spójnością społeczną i którego 

głównym celem jest przybliżenie historii życia starszej populacji miasta Porto za pomocą 

marionetek jako narzędzia ekspresji i integracji. Zainicjowany w 2018 roku w ramach udziału 

gminy Porto w WHO GNAFCC i zdynamizowany w partnerstwie z Teatro de Marionetas do Porto 

(Teatr Lalek Porto) projekt został uruchomiony jako test pilotażowy mający na celu wrażliwe 

spojrzenie na seniorów. ludności, jej terytorium i rozpocząć podróż przez ich pamięć, obserwując 

piękno, które tkwi w każdym z nich. 

W pierwszej edycji, przez ponad pół roku, 12 seniorów z Porto było zaangażowanych we 

wszystkie etapy tworzenia sztuki teatralnej, a mianowicie w rysowanie lalki, kostiumy, 

modelowanie lalek, pisanie opowiadania, a także przeszło szkolenie w zakresie praca z 

głosem/tekstem, techniki manipulacji, praca fizyczna i improwizacja. Wszystkie te etapy 

odbywały się podczas cotygodniowych prób, których kulminacją była końcowa prezentacja na 

Międzynarodowym Festiwalu Lalek w Porto, znanym corocznym wydarzeniu poświęconym 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-maior/
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-maior/
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sztuce lalkowej. Po sukcesie pierwszej edycji projekt jest od tego czasu powtarzany, będąc 

obecnie w trzeciej edycji. 

Rysunek 18 – Sztuka w teatrze Quem Sou Eu? 

 

Źródłó: Strona Teatro de Marionetas 33 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej 

https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/quem-sou-eu 

https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3a-edicao/ 

https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/  

https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-

sou-eu/  

https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-

historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/  

 

Museu na Aldeia – District of Leiria (Portugalia) 

„Przykładem dobrej społecznej praktyki artystycznej przyjaznej starzeniu się w kontekście 

wiejskim jest projekt „Museu na Aldeia” („Muzeum na wsi”) opracowany przez Stowarzyszenie 

Sztuk Muzycznych w Pousos (Sociedade Artistica Musical dos Pousos - SAMP) w partnerstwie z 

26 gminami i instytucjami lokalnymi regionu Leiria. Dążąc do zapewnienia łatwego dostępu do 

kultury seniorom mieszkającym w odizolowanych i słabo zaludnionych środowiskach wiejskich, 

projekt koncentruje się na samotności i izolacji społecznej, z którą spotykają się osoby starsze 

żyjące na słabo zaludnionych obszarach, często pozbawiając je dostępu do wielu usług 

społecznych. w tym działalności kulturalnej. 

Z silnym naciskiem na integrację i promocję uczestnictwa seniorów, działania są realizowane 

poprzez zróżnicowany program artystyczny i kulturalny opracowany przez pracowników SAMP 

we współpracy z ekspertami z trzynastu muzeów partnerskich, który obejmuje przynoszenie 

eksponatów muzealnych do różnych wiosek reinterpretowane przez odpowiednią populację 

osób starszych. Ich wspomnienia i doświadczenia życiowe są zatem doceniane poprzez wspólne 

 
33 https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/quem-sou-eu
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3a-edicao/
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/
https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-sou-eu/
https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-sou-eu/
https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/
https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/
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tworzenie kultury, które jest na ostatnim etapie prezentowane w muzeach przez samych 

uczestników, co daje im niezwykłą podwójną możliwość otrzymania wydarzenia kulturalnego w 

ich wiosce i odwiedzenia miejsc kultury ( przestrzenie muzeów w mieście) i być częścią życia 

kulturalnego swojej społeczności. Nowatorskie i kreatywne podejście tej inicjatywy zostało 

docenione licznymi nagrodami przyznanymi w 2021 roku. 

Rysunek 19 - Zwiastun Museu na Aldeia 

 

Źródło: Strona SAMP 34 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/ 

https://samp.pt/samp-contigo/museu-na-aldeia/  

https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/  

https://www.redecultura2027.pt/pt/projetos/museu-na-aldeia  

https://inovacaosocial.portugal2020.pt/project/museu-na-aldeia-2/  

 

Przyjazny seniorom Haga - Haga (Holandia) 

Od 2015 r. gmina Haga jest członkiem Światowej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom 

Starszym WHO. W tych ramach gmina zleciła w 2020 r. ankietę mającą na celu zbadanie, jak 

starsi obywatele postrzegają przyjazność swoim miastu osobom starszym. Ocenianym 

programem działań była strategia „Senior Friendly The Hague”, która koncentruje się na: 

partycypacji społecznej i realizacji życia; zdrowie i odporność oraz radość z życia w sąsiedztwie. 

Ważną cechą jest zapewnienie, że seniorzy są dobrze poinformowani o możliwościach, jakie 

oferuje Haga, aby mogli korzystać z udogodnień i wybierać zajęcia, które bardziej im 

odpowiadają. 

Teoretyczne podstawy kwestionariusza, opracowane przez konsorcjum ekspertów naukowych z 

The Hague University of Applied Sciences, Hulsebosch Advies i AFEdemy, zostały opracowane w 

oparciu o przewodnik Global Age-friendly Cities Guide i towarzyszącą mu listę kontrolną [8] [14]. 

W sumie 23 pytania obejmujące osiem przyjaznych dla wieku dziedzin interwencji, odpowiedzi 

zostały zebrane przy użyciu 5-stopniowej skali, od „całkowicie się nie zgadzam” do „całkowicie 

 
34 https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://samp.pt/samp-contigo/museu-na-aldeia/
https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/
https://www.redecultura2027.pt/pt/projetos/museu-na-aldeia
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/project/museu-na-aldeia-2/
https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/
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się zgadzam”. To przekrojowe badanie zostało przeprowadzone na zróżnicowanej próbie 393 

starszych mieszkańców społeczności. 

Stąd też ogólne wyniki przyjazności starości miasta przedstawiały satysfakcjonujący obraz 

starszych mieszkańców. W dziedzinie mieszkalnictwa, partycypacji społecznej i wsparcia 

społeczności oraz usług zdrowotnych opinie były szczerze pozytywne, z zadowalającym 

poziomem (poziom średni) w zakresie szacunku i integracji społecznej, aktywności obywatelskiej 

i zatrudnienia, komunikacji i informacji, wsparcia społeczności i usług zdrowotnych, transportu i 

sytuacja finansowa. W przypadku przestrzeni zewnętrznych i budynków gmina uzyskała 

umiarkowanie pozytywny wynik, wskazujący na możliwość poprawy w tym obszarze. Wyniki i 

proces tworzenia tej inicjatywy zostały później przedstawione w pracy badawczej [24] 

opracowanej przez konsorcjum zaangażowane w jej realizację. W 2022 r. planowana jest 

obserwacja, która będzie częścią większego badania w Hadze. 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/ 

https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-

age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague  

http://www.seniorvriendelijkdenhaag.com/over/  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9555773/1/RIS307178_bijlage  

 

Choroba Alzheimera i Centrum Społeczne — gmina Kadıköy (Turcja) 

W 2017 r. gmina Kadıköy, położona na obszarze, w którym obywatele w wieku 65+ stanowią 

19% lokalnej populacji, zainicjowała zintegrowany model usług poprzez nowo utworzone 

Centrum ds. Choroby Alzheimera i Społeczeństwa. Celem tego ośrodka jest utrzymanie jakości 

życia pacjentów po postawieniu diagnozy oraz stworzenie odpowiedniego środowiska, w którym 

pacjenci czują się bezpiecznie i umożliwiającego im resocjalizację oraz dalsze czerpanie radości 

z aktywności poprzez stymulację umysłową. 

Choroba Alzheimera jest jednym z najczęstszych rodzajów demencji. Pacjenci z chorobą 

Alzheimera mogą mieć trudności w codziennych czynnościach i wymagać szczególnej opieki. 

Jednak krewni pacjentów z chorobą Alzheimera mogą mieć trudności psychologiczne i 

psychiczne i potrzebować wsparcia ze względu na odpowiedzialność za opiekę. Ta podwójna 

potrzeba w społeczeństwie zachęciła gminę Kadıköy do działania. Unikalne i pierwsze w Turcji 

Centrum łączy wspomniane wcześniej potrzeby w jeden kompleks, zapewniając odpowiednie 

usługi zarówno pacjentom, jak i ich bliskim w tym samym czasie i pod jednym dachem, a także 

ułatwiając integrację społeczną i aktywne starzenie się pacjentów i ich krewnych. 

Jeśli chodzi o Centrum Choroby Alzheimera, głównym celem jest opóźnienie postępu choroby i 

poprawa funkcjonalności społecznej jednostek poprzez zapewnienie pacjentom przyjemności z 

codziennej rutyny i poprzez rehabilitację psychiczną. W międzyczasie bliscy pacjentów mają 

zapewnione szkolenia, zajęcia społeczno-kulturalne oraz programy wsparcia psychologicznego i 

dobrego samopoczucia. 

W Centrum Socjalnym, które znajduje się w tej samej lokalizacji, znajduje się centrum aktywnego 

starzenia się oferujące swoim użytkownikom (przeważnie w wieku 60+) możliwość spotkań 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague
https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague
http://www.seniorvriendelijkdenhaag.com/over/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9555773/1/RIS307178_bijlage
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towarzyskich poprzez spotkania z rówieśnikami, a także dla bliskich pacjentów z chorobą 

Alzheimera którzy czasami są nieobecni w życiu społecznym ze względu na ich obowiązki 

opiekuńcze, co pozwala uchronić ich przed izolacją i samotnością oraz zachować produktywność. 

Rysunek 20 – Przykładowe zajęcia w ośrodku 

 

Źródło: Gubernatorstwo Çanakkale 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej 

https://alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/ 

  

Miejskie Centra Społeczne Besiktas – Besiktas (Turcja) 

Ośrodki społeczne są jedną z usług uruchomionych przez gminę Beşiktaş dla osób starszych. 

Ośrodki społeczne Etiler i Ulus oferują mieszkańcom Beşiktaş, którzy ukończyli 65 lat, możliwość 

wykonywania czynności umysłowych mających na celu poprawę umiejętności poznawczych oraz 

nawiązywanie kontaktów towarzyskich i poznawanie nowych ludzi w lokalnym i pełnym życia 

środowisku. W Centrach Społecznych osoby starsze mogą również skorzystać z Poradni 

Psychologicznej, profesjonalnej usługi, która umożliwia im lepsze poznanie siebie, 

uświadomienie sobie przyczyn problemów, z którymi się borykają i skuteczne radzenie sobie z 

nimi. Oprócz rozmów twarzą w twarz oferowane są również psychospołeczne terapie grupowe, 

które mają pomóc im w poprawie ogólnego samopoczucia. Oprócz wspierania dostępu do zajęć, 

takich jak koncerty, seminaria, wycieczki i pikniki, centra bezpośrednio zapewniają zajęcia, takie 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej
https://alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2019/03/Alzheimer-Merkezi-ve-Sosyal-Ya%C5%9Fa-Evi-10.jpg
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jak hobbystyczne ogrodnictwo, gry grupowe, malowanie drewna i tak dalej. Osoby starsze mogą 

również skorzystać z bezpłatnych usług dietetycznych w obiekcie. 

Rysunek 21 – Przykładowe zajęcia w centrum 

 

Źródło: Gubernatorstwo Çanakkale 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej 

http://www.besiktas.bel.tr/ 

 

Centrum Złote Lata Życia – Çanakkale 

Centrum Golden Years Living koncentruje się na oferowaniu środowiska, w którym starsi 

obywatele mogą wykonywać czynności społeczne, kulturowe, fizyczne, poznawcze i 

psychologiczne w towarzystwie wyspecjalizowanego personelu. W tym projekcie miasta 

Çanakkale seniorzy mogą rozwijać swoje umiejętności ręczne i odkrywać swoje talenty w 

pracowni malarstwa i rękodzieła. Chór Demli Sesler (Strong Voices) jest również częścią Golden 

Years Life Center, gdzie znajduje się sala muzyczna zarówno dla chóru, jak i innych artystów 

muzycznych. Podczas gdy użytkownicy centrum lubią gry wywiadowcze, takie jak szachy, 

tekstury wody i brydża, korzystają również z aktywności fizycznej w salach sportowych, które są 

specjalnie przygotowane do ćwiczeń sportowych, ćwiczeń oddechowych i ćwiczeń równowagi. 

Seniorzy mogą również rozwijać swoją artystyczną stronę poprzez odczyty teatralne i literackie, 

a niepowtarzalne wyroby wytwarzać w pracowni projektowania kamienia i patchworku, gdzie 

ożywiają przyrodę. Podczas warsztatu Folk Dances uczą się lokalnych tańców ludowych, a 

następnie mogą wydrukować zdjęcia zrobione podczas warsztatów fotograficznych. Ponadto 

prowadzone są warsztaty komputerowe i usługi wsparcia, takie jak terapia zajęciowa, praca nad 

rozwojem osobistym, dzielenie się pamięcią, indywidualne wsparcie psychologiczne i 

doradztwo. Aby promować transfer doświadczeń, uczestnicy centrum dzielą się między sobą 

wiedzą na kursach czytania i pisania, dzianiu siatkowym i warsztatach z języka angielskiego. 

Nacisk kładziony jest również na wspieranie interakcji i komunikacji międzypokoleniowej, 

organizując w ośrodku bajkowe dni i spotkania informacyjne oraz turniej szachowy. 

 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/Więcej
http://www.besiktas.bel.tr/
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Rysunek 22 – Przykładowe zajęcia w centrum 

 

Źródłó: Gubernatorstwo Çanakkale 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/   Wiecej  

https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-

yasam-merkezi 

 

Szacunek I włączenie społeczne 

Społeczeństwo integracyjne dla osób starszych obejmuje promowanie równych szans na 

poziomie społecznym i gospodarczym, ale także promowanie szacunku dla osób starszych. 

Dlatego ważne jest wdrażanie przestrzeni i działań, które promują kontakt międzypokoleniowy 

i chwalą korzyści płynące ze wzajemnego zrozumienia i wymiany wartości, umiejętności i 

doświadczeń. 

Port’Âge - Paryż (Francja) 

Włączenie dotyczy nie tylko usług społecznych, ale także innych ważnych aspektów życia 

społecznego, takich jak usługi kulturalne i edukacyjne. W Paryżu gmina oferuje bezpłatną usługę 

dostarczania dokumentów ze swojej sieci bibliotek dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

(seniorzy i osoby niepełnosprawne). Dostęp do systemu można po prostu uzyskać, dzwoniąc do 

żądanej biblioteki i umawiając się na spotkanie w celu zaplanowania dostawy. Usługa jest 

wspierana przez młodych wolontariuszy obywatelskich zintegrowanych z zespołami bibliotek, a 

osoba odpowiedzialna za dostawę dostosuje się do potrzeb beneficjenta (preferowany czas i 

częstotliwość wizyt, wybór książek, czasopism, płyt CD i inne materiały). 

Więcej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/%20%20%20Wiecej
https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-yasam-merkezi
https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-yasam-merkezi
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https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx 

https://www.facebook.com/ServicesCiviquesenBib/  

 

Menina estás à janela – Torres Vedras (Portugalia) 

Aby zmniejszyć izolację starszych obywateli poprzez promowanie spędzania czasu wolnego i 

sprzyjać ich integracji społecznej poprzez kontakt z różnymi lokalnymi trendami artystycznymi, 

gmina Torres Vedras zainicjowała w lipcu 2020 r. projekt „Menina estás à janela” („Dziewczyna 

stojąca przy oknnie"). Projekt ma na celu przybliżenie starszej populacji objętej siecią instytucji 

solidarności społecznej w gminie kulturą i sztuką, w kontekście, który ze względów zdrowotnych 

nakłada ograniczenia i ograniczenia na publiczne korzystanie z działalności kulturalnej. Gmina 

Torres Vedras w ten sposób w geście zbliżenia, ma na celu wykazanie, że osoby starsze są częścią 

tego terytorium. 

Rysunek 23 – Przykład przedstawienia Menina estás à janela 

 
Źródłó: Strona miasta Torres Vedras35 

Zajęcia składają się z cykli mini pokazów muzyki, tańca i teatru, wykonywanych na świeżym 

powietrzu i opracowywanych przez grupę artystów i agentów kultury, którzy wykorzystują sztuki 

sceniczne jako narzędzie relacji i komunikacji. Pierwsza faza mini pokazów była poświęcona 

muzyce, wykorzystując jej moc jako uniwersalny język, który łączy ludzi z różnych pokoleń i 

światów społecznych. Przy średnio 30 uczestnikach na pokaz, do tej pory odbyło się 15 pokazów, 

z których skorzystało około 450 osób starszych. 

Więcej informacji: 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/  

 

Trampolim: Acompanhamento a seniores em situação de isolamento – Torres Vedras 

(Portugalia) 

Projekt „Trampolim” („Trampolina”) to zupełnie nowa inicjatywa, zapoczątkowana w 2022 r., 

której celem jest przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez promowanie integracji społecznej 

i wspieranie strategii autonomii, które przyczyniają się do poprawy jakości życia osób starszych. 

 
35 https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/  

https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://www.facebook.com/ServicesCiviquesenBib/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/
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Projekt koncentruje się na udzielaniu pomocy seniorom w wieku 55+, którzy żyją w sytuacji 

izolacji społecznej i samotności z powodu problemów z poruszaniem się, braku sieci wsparcia 

społecznego lub ze względów zdrowotnych. 

Wsparcie odbywa się poprzez cotygodniowe wizyty, które zapewniają osobom starszym 

momenty stymulacji poznawczej, psychomotorycznej oraz rozwoju osobistego. Wizyty są 

realizowane przez interdyscyplinarny zespół, który skupia profesjonalistów z gminy Torres 

Vedras oraz wolontariuszy. Projekt ma również współpracę z policją bezpieczeństwa 

publicznego Torres Vedras. Obecnie znajduje się w fazie eksperymentalnej i dlatego jest 

rozwijany tylko na obszarze geograficznym miasta Torres Vedras, obejmującym obecnie 15 

seniorów. Celem gminy jest rozszerzenie projektu nie tylko w wymiarze geograficznym 

(obejmującym cały obszar gminy), ale także pod względem liczby uczestników. 

Rysunek 24 – logo Trampolim  

 

Źródło:Strona miasta  Torres Vedras36 

Wiecej informacji: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/  

 

Jedzenie z dostawą do domu - Mancomunidad Comarca de la Sidra (Hiszpania) 

Gminy Mancomunidad Comarca de la Sidra mają wysoką populację osób starszych (8374 osoby 

w wieku powyżej 65 lat), które są geograficznie odizolowane i trudno jest do nich dotrzeć. Mając 

na uwadze ten konkretny aspekt, zidentyfikowano potrzebę świadczenia pomocy domowej dla 

tej grupy mieszkańców. W związku z tym, aby zminimalizować wpływ na ich terytorium, 

Mancomunidad uruchomił dostarczaną do domu usługę żywieniową, której celem jest 

dostarczanie kompletnych, zbilansowanych i wstępnie przygotowanych posiłków dla populacji 

seniorów. 

Po zdefiniowaniu planu projektu zlecono firmie cateringowej wykonanie kompletnego menu 

dostosowanego do potrzeb każdego seniora, będącego dostawcą odpowiedzialnym za wszystkie 

etapy obsługi: gotowanie potraw, pakowanie i właściwe przechowywanie pojemników na 

posiłki, oraz późniejsza dystrybucja i zbiórka. Usługa polega na dystrybucji kompletnych i 

 
36 http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/  

http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas-header/2021/09/13/trampolimagenda-01/trampolimagenda-01_w847.jpg
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/
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zbilansowanych posiłków w postaci obiadów i kolacji gotowych do podgrzania w kuchence 

mikrofalowej i niewymagających dalszego przygotowania. 

Usługa była pierwszą, która powstała w regionie Asturii i była skierowana do osób starszych 

mieszkających na obszarach wiejskich i pomogła promować prawidłową dietę. Inicjatywa 

pomogła także uwolnić opiekunów domowych od obowiązków związanych z gotowaniem, dzięki 

czemu mogli poświęcić więcej czasu seniorom, a także zapobiec potencjalnym wypadkom 

domowym i poprawić poczucie przynależności seniorów do ich społeczności. Od momentu jego 

uruchomienia regularnie monitorowano i oceniano, co już doprowadziło do ulepszeń i 

dostosowań do potrzeb populacji beneficjentów. 

Ta inicjatywa została zrealizowana w ramach regionalnego programu społecznego „Rompiendo 

Distancias” („Przełamywanie dystansu”), strategii przyjaznej osobom starszym zainicjowanej 

przez Regionalne Ministerstwo Spraw Społecznych Księstwa Asturii w celu zmniejszenia izolacji 

na obszarach wiejskich obszarów i zapewnić kompleksową opiekę osobom starszym 

mieszkającym na tych obszarach. Strategia została bardziej szczegółowo przedstawiona w części 

„Przydatne lektury” tego rozdziału. 

Więcej informacji: 

https://www.mancosi.es/en/actuaciones-de-participacion-social 

 

YADES (Usłuka wsparcia seniora) 

Program YADES został wprowadzony w życie w 2016 r. przez Ministerstwo Rodziny i Opieki 

Społecznej w celu zapewnienia, że usługi opiekuńczo-wspomagające dla osób starszych 

realizowane są przede wszystkim poprzez wspieranie osób starszych wraz z ich rodzinami, bez 

oddzielenia ich od otoczenia społecznego w celu wzmocnienie usług samorządów lokalnych dla 

osób starszych w celu zapewnienia standaryzacji i rozszerzenia usług osób starszych. Program 

zapewnia również, że usługi te są oparte na wydarzeniach międzynarodowych. Jest to inicjatywa 

wspierająca praktyki terenowe, których celem jest zapobieganie marnowaniu zasobów i innym 

potencjalnym negatywnym problemom poprzez świadczenie usług w zintegrowany i 

standardowy sposób. W ramach projektu gminy metropolitalne są przyznawane przez 

Ministerstwo na projekty ułatwiające życie osobom starszym i oferujące wartość dodaną. 

Rysunek 25 – Logo Yades initiative 

 

Źródło:Gubernatorstwo Çanakkale 

Więcej informacji: 

https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/yades/yades2022/ 

https://www.mancosi.es/en/actuaciones-de-participacion-social
https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/yades/yades2022/
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Przykładem inicjatywy YADES była gmina metropolitalna Kahramanmaraş za pomocą „Przycisku 

Duchowej Adopcji (Centrum Inteligentnej Opieki nad Osobami Starszymi i Koordynacji)”. Dzięki 

inteligentnym systemom śledzenia i telefonicznym zainstalowanym w domach osób starszych w 

wieku powyżej 65 lat, mieszkających samotnie w centrum miasta Kahramanmaraş, są one 

zdalnie monitorowane przez call center 24/7 w środowiskach, w których żyją, i są wspierane, 

aby mieć zdrowe i bezpieczne życie. Dzięki inteligentnemu systemowi pomiary ciśnienia krwi, 

tętna, tętna i cukru u osób starszych są dostarczane zdalnie, a w razie konieczności medycznej 

są szybko dostarczane władzom z ekranu call center za pośrednictwem systemu. 

Dzięki systemowi zapewnia się, że osoby starsze kontaktują się bezpośrednio z call center w 

sytuacji zagrożenia za pomocą przekazanych im przycisków ręcznych i komunikują się z 

personelem pomocniczym. Wraz z inteligentnym systemem automatyki zainstalowanym w 

domach samotnych osób starszych, system automatyki wykrywa stan zagrożenia i błyskawicznie 

przesyła dane do call center w przypadku pożaru, zatrucia gazem, dymu lub przelania wody. 

Personel pracujący w call center następnie informuje odpowiednie jednostki, takie jak karetka 

pogotowia, służby ratunkowe, policja i straż pożarna, przyczyniając się w ten sposób do 

utrzymania dobrego samopoczucia osób starszych . 

Rysunek 26 – Przykładowe wsparcie systemowe 

 

Źródłó: Gubernatorstwo Çanakkale  

Więcej informacji: 

https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-

projesi 

https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-

butonu 

 

Aktywnie się starzejemy - Balıkesir Metropolitan Municipality (Turcja) 

We współpracy z gminą Sındırgı gmina metropolitalna Balıkesir zrealizowała projekt „Aktywnie 

się starzejemy”. W ramach projektu osoby starsze otrzymały wsparcie zdrowotne i 

psychospołeczne przez trzy dni w specjalnej placówce w Sındırgı. Usługi opiekuńcze składają się 

z hydroterapii, prowadzonej pod przewodnictwem fizjoterapeutów w obiektach termalnych 

Sindırgı, które mają bogate zasoby naturalne i termalne. Tam za seniorami podążają 

opiekunowie pacjentów, pielęgniarki, dietetycy, psycholodzy, socjologowie i masażyści. W 

założonej w regionie szklarni o powierzchni 500 m2 prowadzone są również zajęcia ogrodniczo-

https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-projesi
https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-projesi
https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-butonu
https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-butonu
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terapeutyczne. W tym kontekście osoby starsze są zjednoczone wokół gleby, angażując się w 

czynności związane z produkcją żywności, takie jak sadzenie roślin doniczkowych, sianie i uprawa 

sezonowych owoców i warzyw. Ponadto lista zajęć obejmuje wizyty w Akpınar Life Centre i 

lawendowym ogrodzie, koncerty muzyczne i inne zajęcia towarzyskie. 

Rysunek 27 – Przykładowe zajęcia “We are Actively Aging” 

 

Źrodło: Gubernatorstwo Çanakkale 

Więcej informacji: 

https://www.balikesir.bel.tr/haber-detay?id=2793 

 

Dom Aktywnego Starzenia się - Mersin Metropolitan Municipality (Turcja) 

„Dom Aktywnego Starzenia” został powołany przez Departament Opieki Społecznej Gminy 

Mersin w 2018 roku w celu poprawy warunków życia obywateli powyżej 55 roku życia. W ramach 

projektu prowadzone są interaktywne szkolenia z zakresu samodoskonalenia, zdrowego życia i 

doskonalenia umiejętności poznawczych prowadzone przez ekspertów terenowych. Świadczone 

są również usługi doradztwa psychospołecznego, usługi zdrowotne (przesiewowe badania 

stomatologiczne, pomiary napięcia, sacharymetria). Beneficjenci „Domu Aktywnego Starzenia” 

mogą również korzystać z bezpłatnych napojów podczas nabożeństw. W ramach wzmacniania 

społecznych i kulturowych możliwości osób starszych organizowane są również następujące 

zajęcia: kursy muzyki, teatru i szachów, praktyki chóru tureckiej muzyki ludowej, dni czytania, 

imprezy krajoznawcze, rejsy statkiem, pokazy filmów i pikniki.Further information: 

https://www.mersin.bel.tr/sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi 

 

 

Aktywność obywatelska i zatrudnienie 

Wejście osoby w starszą fazę życia wiąże się z przejściem z aktywnej pracy na emeryturę, a tym 

samym zwiększeniem czasu dostępnego na samoopiekę i wypoczynek. Ważne staje się zatem 

połączenie warunków społecznych z inicjatywami społeczności, które zachęcają seniorów do 

https://www.balikesir.bel.tr/haber-detay?id=2793
https://www.mersin.bel.tr/sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi
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udziału w ich sąsiedztwie i które mogą skorzystać z ich wkładu w dostęp do czasu i doświadczenia 

życiowe. 

Przyszli deweloperzy – Göteborg (Szwecja) 

Włączenie beneficjentów na wszystkich etapach tworzenia ma zasadnicze znaczenie dla każdej 

strategii miasta przyjaznej osobom starszym, a w szwedzkim Göteborgu gmina wdrożyła 

pomysłowe podejście partycypacyjne zwane „Deweloperami przyszłości”, które obejmuje 

rekrutację trzynastu obywateli w wieku powyżej 65 lat . Zrekrutowani seniorzy, wyznaczeni jako 

przyszli deweloperzy, to mieszkańcy miasta wywodzący się z różnych środowisk, posiadających 

różne umiejętności i doświadczenia, którzy dobrowolnie poświęcają swój czas i zaangażowanie 

na rzecz strategii przyjaznej osobom starszym w Göteborgu. 

Aby wesprzeć miasto w opracowaniu i realizacji planu działania, ich zadania obejmują udział i 

wkład w projekty badawcze, testy nowych i istniejących usług, oceny obiektów z punktu 

widzenia użytkownika, oprócz zgłaszania pomysłów i organizowania działań związanych z 

domeny społeczności przyjaznej starzeniu. Uruchomiony jesienią 2019 r. cieszył się dużym 

zainteresowaniem kwalifikujących się kandydatów, wpłynęło około 170 zgłoszeń, które 

doprowadziły do rekrutacji 27 osób w pierwszym etapie programu. 

Wiecej informacji: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/gothenburg-recruits-senior-future-developers/  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-

goteborg/framtidsutvecklare  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg  

 

Idosos Saudáveis e Ativos (ISA) – Torres Vedras (Portugalia) 

Projekt „Idosos Saudáveis e Ativos (ISA)” („Zdrowe i aktywne osoby starsze”) został uruchomiony 

w 2003 r., mając na celu wzmocnienie obywatelskiego udziału osób starszych w aktywnym i 

zdrowym stylu życia oraz zwalczanie izolacji i braku aktywności. Projekt ISA obejmuje dwa nurty 

interwencji: Prevenção Rodoviária (Zapobieganie na drogach) i Património (Dziedzictwo). 

ISA – Prevenção rodoviária skupia się na współpracy seniorów, odpowiednio zidentyfikowanych 

i przeszkolonych w tym celu, na przejściach w pobliżu szkół o dużym natężeniu ruchu, w celu 

zapewnienia bezpiecznego przejścia uczniów w okresach większego natężenia ruchu pieszych ( 

podczas wchodzenia i wychodzenia z zajęć). We współpracy z instytucjami edukacyjnymi i 

organami ścigania, projekt docenia emerytowanych obywateli i ich umiejętności jako aktywnych 

członków społeczeństwa oraz to, jak cenny może być ich wkład, jednocześnie promując szacunek 

i poważanie młodych pokoleń wobec osób starszych. Obecnie ze współpracy seniorów w ramach 

tej inicjatywy działają trzy szkoły podstawowe i jedno przedszkole. 

ISA – Património koncentruje się na kwalifikacjach i integracji seniorów w miejscach o znaczeniu 

historycznym i kulturowym, czyli kościołach, w celu zapewnienia ich regularnego 

funkcjonowania i otwartości na ogół społeczeństwa. Opiera się to na stworzeniu historycznego 

obwodu turystycznego, który obejmuje dziewięć kościołów w całej gminie, które stały się 

dostępne dla publiczności sześć dni w tygodniu dzięki udziałowi osób starszych w tym projekcie. 

Senior staje się w ten sposób przewodnikiem i wita gości w wyznaczonym miejscu historycznym, 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/gothenburg-recruits-senior-future-developers/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-goteborg/framtidsutvecklare
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-goteborg/framtidsutvecklare
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg
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dzięki czemu gmina może zwiedzać kilka atrakcji turystycznych, które w przeciwnym razie 

zostałyby zamknięte. 

Udział jest otwarty dla każdego mieszkańca Torres Vedras, który ukończył 55 lat i jest obecnie 

na emeryturze. Rejestracji można łatwo dokonać telefonicznie lub e-mailem. W chwili obecnej 

liczą się obie części projektu przy stałym udziale 18 seniorów, którzy od początku jego realizacji 

osiągnęli łącznie 178 osób. O sukcesie projektu świadczy jego długotrwała realizacja oraz kolejne 

otrzymane nagrody na poziomie krajowym jako wyraz uznania dla innowacyjnego podejścia do 

promowania aktywności obywatelskiej i włączenia społecznego osób starszych. 

Rysunek 28 – ISA – Prevenção rodoviária wspieranie uczniów na drodze 

 
Źródło: Strona miastaTorres Vedras Municipality37 

Więcej informacji: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/  

 

Agendy sąsiedztwa – Haga (Holandia) 

Zgodnie ze strategią polityczną miasta Haga, każda dzielnica (obejmująca łącznie 44 dzielnice 

miasta) została wyznaczona, aby mieć specjalną agendę na lata 2021-2024, zawierającą listę 

najważniejszych ulepszeń, które należy wprowadzić w okolicy. Mieszkańcy, przedsiębiorcy we 

współpracy z partnerami i pracownikami gminy wspólnie ustalają, które obszary są 

najważniejsze i wymagają interwencji, wspólnie wdrażając usprawnienia. W opracowywanie 

programów dla każdego sąsiedztwa zaangażowane były różne organizacje. Przykładem takiej 

organizacji jest GetOud, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami 

docelowymi w sferze społecznej, w której osoby starsze regularnie odgrywają znaczącą rolę. 

GetOud został poproszony o przygotowanie agendy sąsiedzkiej dla sześciu dzielnic: 

Scheveningen-Dorp, Duinoord, Schipperskwartier, Vogelwijk, Molenwijk i Spoorwijk. 

Aby zaprojektować agendę sąsiedztwa, GetOud rozmawiał z mieszkańcami, sklepikarzami, 

zgromadzeniem mieszkańców, lokalną policją, pracownikami opieki społecznej i innymi 

interesariuszami. Rozmowy te zaowocowały tematami, które zostały później przedstawione 

 
37 http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/ 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/
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mieszkańcom na kilku spotkaniach sąsiedzkich za pomocą ankiety, aby zobaczyć, jak wyżej 

wymienione tematy zostały rozpoznane, czy nie. Na koniec, na podstawie dyskusji, wyników 

ankiety i sprawdzenia wykonalności w gminie, sporządzono agendy sąsiedztwa na następne 

cztery lata.  

Rysunek 29 – Przykład agendy dla Duinoord 

 

Źródło: Strona GetOud38 

Więcej informacji: 

https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/   

 

Rada Seniorów – Paryż (Francja) 

Co cztery lata w Paryżu odbywa się „Schéma senior”, który określa orientację miasta w zakresie 

polityki publicznej na rzecz osób starszych. Aby zaprojektować ten schemat polityki, paryżanie 

w wieku 60 lat i więcej biorą udział w procesie konsultacji, który pozwala im wyrazić swoje 

potrzeby w zakresie lokalnego planowania urbanistycznego, obywatelstwa i działań. 

Ponadto w kilku dzielnicach Paryża odbywają się rady seniorów (inicjatywa, która wkrótce będzie 

obecna w prawie wszystkich dzielnicach Paryża). Działają one równolegle z planem senioralnym 

i stanowią organy konsultacyjne dla obywatelskich propozycji poprawy jakości życia osób 

starszych w związanym z nimi okręgu. Pomagają również wzmocnić więzi społeczne między 

pokoleniami. Te ciała doradcze umożliwiają zespołowi miejskiemu uwzględnienie obaw, potrzeb 

i oczekiwań seniorów dzielnicy. 

Więcej informacji (przykład dzielnicy 11e w Paryżu): 

https://mairie11.paris.fr/pages/le-conseil-des-seniors-2-9911 

 

 

 
38 https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/ 

https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/
https://mairie11.paris.fr/pages/le-conseil-des-seniors-2-9911
https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/
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Krakowska Rada Seniorów - Kraków (Polska) 

W Krakowie gmina powołała Radę Seniorów, grupę sterującą i doradczą składającą się z 25 

seniorów (w wieku 60 lat i więcej) w celu wspierania strategii miejskich dotyczących osób 

starszych. Członkowie rady wybierani są na 3-letnią kadencję, wykonując swoje zadania na 

zasadzie wolontariatu i których zakres prac jest różnorodny od promocji zdrowia, 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ochrony seniorów, poprawy infrastruktury, 

wspierania organizacji kultury, rekreacja i wypoczynek. 

Więcej informacji: 

https://dlaseniora.krakow.pl/250449,artykul,rada_krakowskich_seniorow.html   

https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-

2022.html  

https://www.agefriendlyeurope.org/node/367  

 

60+ uniwersytety uaktualniające – Antalya (Turcja) 

„60+ Refreshment University” to projekt odpowiedzialności społecznej opracowany pod 

kierownictwem prof. dr İsmaila Tufana, który jest kierownikiem Wydziału Gerontologii na 

Uniwersytecie Akdeniz w Antalyi. Misją 60+Refreshment University jest zachowanie wiedzy, 

umiejętności i zdolności w starszym wieku oraz stworzenie podstaw dla jakości i pomyślnego 

starzenia się poprzez zapewnienie nabywania nowych kompetencji. Celem jest opracowanie 

modelu uniwersytetu dla osób starszych, który jest unikalny dla Turcji, oraz rozwinięcie nowego 

postrzegania osób starszych w Turcji. 

Projekt został skonstruowany w oparciu o dane uzyskane z badań Gerontology Atlas of Turkey 

(GeroAtlas), które są prowadzone od 2000 roku i mają zostać zakończone w 2023 roku. Badania 

GeroAtlas przeprowadzono w celu określenia środków, które należy podjąć w celu zwiększyć 

liczbę osób starzejących się pomyślnie i zdrowo w tureckim społeczeństwie, będąc tym samym 

założycielską filozofią 60+ Refreshment University, opartą na wiedzy i doświadczeniu 

wyniesionym z wyników tych badań. 

60+ Refreshment University rozpoczął swoją działalność jako projekt pilotażowy na Wydziale 

Gerontologii Uniwersytetu Akdeniz w maju 2015 r. Następnie w październiku 2016 r. rozpoczęto 

pierwsze regularne zajęcia z około 350 studentami. Wkrótce zaczęto ją rozszerzać na cały kraj, 

w następstwie rosnącego zainteresowania innych uniwersytetów i regionów powtórzeniem tej 

inicjatywy. Dlatego jest obecnie wdrażany w kampusie uniwersyteckim w Akdeniz, Nişantaşı, 

Ege, Muğla, Girne (Kyrenia) , Anadolu, Fethiye i Burdur Mehmet Akif Ersoy. 

W maju 2021 r. został podpisany protokół, który przekaże Ministerstwu Rodziny i Opieki 

Społecznej 60+ Uczelni. Przewiduje się, że w najbliższym czasie Uczelnia zostanie rozbudowana 

we wszystkich województwach. 

Większość przedmiotów nauczanych na Uniwersytecie Refreshment ma być jak najbardziej 

funkcjonalna w codziennym życiu seniorów i jest nauczana przez wysoce kompetentnych 

profesorów. Członkowie wydziału uczą na zasadzie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia 

pieniężnego ani opłat w zamian za czas dydaktyczny. Część prowadzonych kursów obejmuje 

proste wykłady z zakresu: urologii, ortopedii, estetyki, żywienia i dietetyki, ICT, ekologii 

https://dlaseniora.krakow.pl/250449,artykul,rada_krakowskich_seniorow.html
https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-2022.html
https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-2022.html
https://www.agefriendlyeurope.org/node/367
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starzenia, gastroenterologii, neurologii, efektywnej komunikacji i mowy ciała. Ponadto 

uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach ruchowych i zawodach sportowych. 

Rysunek 31 - Ulotka Refreshment University                     

 

 

 

Więcej informacji: 

https://tazelenme.com/ 

https://tazelenme.com/guncel-26-subat-2018-atletizmde-basari 

https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-

isleri-bakani-mevlut-cavusoglu  

 

Usługi miejskie 

Społeczność i opieka zdrowotna 

Dobrobyt społeczności jest, wśród kilku czynników, zależny od poziomu jakości usług socjalnych 

i opieki zdrowotnej. Tego rodzaju środowiska wspierane są  są nie tylko przez lokalne i regionalne 

instytucje rządowe, ale także przez instytucje solidarności społecznej, które mogą zapewnić 

swsparcie socjalne i zdrowotne dla potrzebujących. 

Chave de Afetos – Porto obszar miejski (Portugalia) 

Źródło: Gubernatorstwo Governorship 

Rysunek 30 – Starsi uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowych 

https://tazelenme.com/
https://tazelenme.com/guncel-26-subat-2018-atletizmde-basari
https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-isleri-bakani-mevlut-cavusoglu
https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-isleri-bakani-mevlut-cavusoglu
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Jak wskazuje WHO w Ramach miast przyjaznych osobom starszym [9], inicjatywy mające na celu 

osiągnięcie przyjazności dla osób starszych mogą i powinny pochodzić od różnych interesariuszy, 

a projekt „Chave de Afetos” („Klucz uczuć”) w Portugalii jest dobrym przykład inicjatywy 

zainicjowanej przez instytucję pozarządową. Zainicjowany w 2011 r. przez Santa Casa da 

Misericordia do Porto, instytucję solidarnościową należącą do największej grupy charytatywnej 

na poziomie krajowym, dążył do rozwiązania problemu izolacji społecznej seniorów poprzez 

zapewnienie zintegrowanej pomocy domowej dla osób starszych żyjących samotnie, 

zagrożonych izolacją społeczną lub z lukami. 

Program jest zintegrowanym rozwiązaniem składającym się z komponentu technologicznego i 

ludzkiego, który w sposób ciągły monitoruje osoby starsze. Beneficjenci mają w swoich domach 

zainstalowaną usługę telepomocy w nagłych wypadkach (24h / 7 dni), a także towarzyszy im 

zintegrowana sieć lokalnych podmiotów poprzez osobiste wizyty wykonywane przez 

wolontariuszy w trybie ciągłym. Program jest dostępny dla obywateli w wieku 65 lat lub 

starszych, którzy nie mają żadnego lub niewystarczającego wsparcia rodziny i mieszkają w 

gminach Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Valongo i Vila do Conde (położonych w 

obszarze metropolitalnym Porto). W ciągu dekady realizacji zgłoszone wyniki i oddziaływanie 

projektu wskazują na znaczne zmniejszenie poczucia izolacji, samotności i upadków osób 

starszych. Dzięki temu program był regularnie unowocześniany i rozszerzany, aby dotrzeć do 

większej liczby odbiorców, otrzymując ciągły wzrost beneficjentów, który obecnie liczy około 

1500 osób aktywnie wspieranych. 

Rysunek 32 – Ulotka Chave de Afetos 

 

Źródło: Strona internetowa Santa Casa da Misericordia do Porto 39 

Więcej informacji: 

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/chave-de-afetos/  

 

Radars – Barcelona (Hiszpania) 

 
39 https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9  

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/chave-de-afetos/
https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9
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Radars to projekt społecznościowy zainicjowany przez Radę Miasta Barcelony w celu 

zapobiegania sytuacjom samotności i łagodzenia jego skutków dla seniorów poprzez 

angażowanie różnych  społeczności, mieszkańców, sklepikarzy, farmaceutów, wolontariuszy i 

organizacji we współtworzącą sieć dzielnic. Koncepcja polega zatem na tym, aby ta sieć lokalnych 

podmiotów działała jak radary (tj. wykrywały) wszelkie ważne zmiany lub potrzeby, jakie mogą 

mieć osoby starsze mieszkające na ich obszarze; oraz pomoc w identyfikowaniu możliwych 

ulepszeń przyjaznych dla osób starszych w ich sąsiedztwie. 

Radary są kluczową postacią w projekcie, ponieważ zwracają uwagę na dynamikę żyjących wokół 

nich osób starszych i sygnalizują platformie Radars wszelkie wykryte zmiany w zachowaniu lub 

wyglądzie, a także w przypadku samotności. Skierowanie jest następnie oceniane przez zespół 

Opieki Społecznej, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie odpowiednich działań 

następczych. Podobnie wolontariusze programu realizują system monitoringu i śledzenia 

zidentyfikowanych seniorów poprzez okresowe rozmowy telefoniczne. Prowadzone są również 

spotkania przy okrągłym stole społeczności (Mesas Radars), kampanie uświadamiające i 

rozpowszechniające oraz przyjęcia i działania towarzyszące, których ciągłym celem jest 

stworzenie w sąsiedztwie środowiska partycypacyjnego, poprzez zaangażowanie różnych 

aktorów i pokoleń. 

Rysunek 33 – Logo Radars project 

 

Źródło:Strona internetowa Radars40 

Więcej informacji: 

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-

informacio-radars-angles.pdf  

 

Paris Sport Seniors – Paryż (Francja) 

Aby zachęcić seniorów do aktywności fizycznej, Miasto Paryż stworzyło program „Paris Sport 

Seniors”, który umożliwia mieszkańcom Paryża powyżej 55 roku życia bezpłatne uprawianie 

sportu. Oferta zajęć obejmuje szeroką gamę sportów, takich jak pilates, joga, miękka 

gimnastyka, pływanie, nordic walking, boks, tenis, golf i wiele innych. 

Więcej informacji: 

https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-programme-senior-3912  

 

 
40 https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars  

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-informacio-radars-angles.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-informacio-radars-angles.pdf
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-programme-senior-3912
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars
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Emerald Restaurants - Paryż(Francja) 

Promowanie firm przyjaznych osobom starszym jest również elementem interwencji, który 

należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu społeczności osób starszych. Mając na uwadze tę 

konieczność w połączeniu z celem walki z niedożywieniem wśród seniorów, miasto Paryż 

uruchomiło w 2010 r. sieć przyjaznych osobom starszym restauracji solidarnych, które serwują 

kompletne posiłki w przystępnej cenie dla tej populacji. Sieć „Emerald Restaurants” składa się z 

44 lokali gastronomicznych rozsianych po całym mieście dla paryżan w wieku powyżej 65 lat lub 

60 lat, jeśli są niepełnosprawni. 

Stołówki oferują lokalne i wysokiej jakości potrawy w ciepłej atmosferze i tworzą nowe 

przestrzenie dla seniorów, aby spotkać się z nimi i dzielić przy posiłku. Otwarta od poniedziałku 

do piątku w porze lunchu inicjatywa pozwala mieszkańcom cieszyć się chwilą przyjemności, 

relaksu i wymiany, czy to samotnie, czy z rodziną. 

Rysunek 34 – Reklama Restaurants Émeraude 

 

Source: Paris Municipality website41 

Więcej informacji: 

https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires 

https://www.citego.org/bdf_fiche-document-1328_en.html  

 

 

Cuenta Conmigo, Cuenta Con Ellos - Madryt (Hiszpania) 

 

Oficjalne Kolegium Psychologów w Madrycie przeprowadziło od września 2015 r. do czerwca 

2016 r. inicjatywę pod nazwą „Cuenta Conmigo, Cuenta Con Ellos” („Policz mnie, policz ich ”), 

która polegała na tworzeniu historii promujących dobre leczenie dla osób starszych. Celem była 

praca nad uwrażliwieniem i świadomością traktowania osób starszych w inny sposób, przy 

użyciu opowieści („cuentos”), które przedstawiały różne sytuacje życia codziennego, z jakimi 

spotykają się osoby starsze. Inicjatywa składała się z trylogii opowiadań, które skupiały się na 

 
41 https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires  

https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires
https://www.citego.org/bdf_fiche-document-1328_en.html
https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires
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odmienne sytuacje w społeczeństwie, rodzinie i instytucjach. W każdej historii są dwie wersje 

ukazujące nieodpowiednie i adekwatne potraktowanie zwykłych sytuacji dziejących się w tych 

trzech środowiskach. Bohaterką opowieści jest ta sama, Amparo, starsza kobieta, która w całej 

opowieści mierzy się z różnymi sytuacjami (stereotyp wieku i uprzedzenia, infantylizacja, 

ubezwłasnowolnienie, nadużycia ekonomiczne, zaniedbanie), które odzwierciedlają część 

codziennych sytuacji osób starszych. 

Najlepszym sposobem na walkę ze złym traktowaniem osób starszych jest praca nad promocją i 

zachęcaniem do dobrych praktyk. Ale żeby to osiągnąć, trzeba być świadomym i uwrażliwionym. 

Inicjatywa ta została uznana za pionierską i innowacyjną ze względu na wybrany format 

opowieści, uznając je za narzędzie świadomości i uwrażliwienia, ponieważ pozwoliło to 

zwiększyć widoczność subtelnych sytuacji i uczenie się najlepszych praktyk. Ponadto podejście 

to oferowało alternatywy dla działania i przeciwdziałania złemu traktowaniu we wszystkich 

możliwych kontekstach (społeczeństwo, rodzina i instytucje). 

Rysunek 35 – Przykład przewodnika “Cuenta conmigo, cuenta con ellos” 

 
Źródło: Oficjalna strona internetowa Kolegium Psychologów w Madrycie 42 

 

Więcej informacji: 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-

cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos  

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-

didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video  

https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/B

P34_COP_CuentaConmigo.pdf  

 

 

Poznań Pudełko życia – Poznań (Polska) 
 

Połączenie alarmowe z udziałem osób starszych jest często obarczone szczególną wrażliwością 

ze względu na możliwość utrudnionej komunikacji w celu uzyskania od pacjenta cennych 

informacji medycznych dla ratowników. Stąd też, dążąc do usprawnienia udzielania pomocy 

ratującej życie w sytuacjach kryzysowych wśród osób starszych, miasto Poznań uruchomiło 

 
42 https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-
cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video  

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/BP34_COP_CuentaConmigo.pdf
https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/BP34_COP_CuentaConmigo.pdf
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
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inicjatywę „Poznańskie Pudełko Życia”, składającą się z przypominającego słoiczek pudełka 

zawierającego ważne informacje o stanie zdrowia seniora oraz danych osobowych. 

 

Opracowane we współpracy z lokalnymi instytucjami opieki zdrowotnej i specjalistami wraz ze 

służbami ratunkowymi, pudełko zawiera dwustronną kartę informacyjną do wykorzystania przez 

zespoły medyczne w przypadku wystąpienia zdarzenia ratunkowego wraz ze szczegółowymi 

instrukcjami, które poprowadzą seniorów, jak wypełnić na karcie z poprawnymi danymi. Karta 

składa się z dwóch części, z których jedna dotyczy informacji medycznych, takich jak przebyte 

choroby, wykonane interwencje i przyjmowane leki, które to informacje wypełnia i potwierdza 

lekarz rodzinny starszego. Druga część to dane osobowe jako dane osób kontaktowych, które 

należy zgłosić w razie potrzeby np.: podczas nagłej hospitalizacji, w celu poinformowania osoby 

bliskiej (krewnej, znajomej, sąsiedztwa) lub z prośbą o przekazanie klucze do mieszkania, aby 

zaopiekować się zwierzakiem podczas nieobecności w domu. Wdrożony w ramach Poznańskiego 

Pakietu Viva Senior, zbioru usług dla seniorów przygotowanego przez Miasto Poznań, LifeBox 

jest dystrybuowany bezpłatnie za pośrednictwem centrów seniora. 

Rysunek 36 – Przykład  Poznań Pudełko życia 

 
Źródło: Strona internetowa Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu 43 

Więcej informacji: 

https://centrumis.pl/projekt/poznanskie-pudelko-zycia/  

 

Podstawowa usługa opieki domowej – wszystkie gminy w Turcji 

 

Jako dobra praktyka dla seniorów w społeczności tureckiej, podstawowe usługi opieki domowej 

są jedną z najistotniejszych i najbardziej użytecznych praktyk. Protokół podpisany w 2015 roku 

pomiędzy trzema tureckimi ministerstwami – Zdrowia, Spraw Wewnętrznych, Rodziny i Polityki 

Społecznej – posunął system opieki domowej o krok dalej. W prawie wszystkich gminach w Turcji 

odpowiednia jednostka gminy świadczy usługi dla seniorów, osób niepełnosprawnych lub osób 

 
43 https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/pudelkozdjecie-e1609246321425-523x460.jpg  

https://centrumis.pl/projekt/poznanskie-pudelko-zycia/
https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/pudelkozdjecie-e1609246321425-523x460.jpg
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pozostających na utrzymaniu. Osobom objętym tym zakresem zapewniana jest opieka osobista, 

sprzątanie domu i środowiska, remonty i naprawy, pomoc żywnościowa i pomoc finansowa. 

W przypadkach, gdy gospodarstwo domowe samo lub z innymi elementami wsparcia (sąsiedzi-

krewni) nie jest w stanie poprawić warunków życia osób starszych i pomóc im w codziennych 

czynnościach życiowych, aby mogli kontynuować życie w domu, wykonuje się następujące 

czynności w ramach usług podtrzymywania życia w domu: 

• Usługi techniczne (proste naprawy w domu starców, hydraulika, wszelkiego rodzaju 

naprawy, malowanie-bielenie, specjalna aranżacja domu według potrzeb starców 

remonty itp.) 

• Usługi zdrowotne (opatrunek, pomiar stężenia glukozy we krwi, pomiar ciśnienia krwi, 

podawanie zastrzyków, podawanie leków itp.) 

• Wsparcie psychologiczne i usługi skierowania (po należytej staranności osób starszych 

zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami osób starszych na spotkanie z psychologiem, 

poradnictwo w placówce zdrowia, wywiady indywidualne i w razie potrzeby skierowanie 

do odpowiednich jednostek itp.) 

• Wytyczne i doradztwo zawodowe (wskazówki dotyczące zaspokojenia potrzeb w 

zakresie rachunków, pieluch dla pacjentów, wózków inwalidzkich, materacy 

powietrznych, sprzętu medycznego itp.) 

• Usługi pomocy społecznej (rozmowy, zakupy, towarzyszenie osobom starszym itp.), 

• Higiena osobista (czyszczenie ciała, usługi fryzjerskie itp.), 

• Sprzątanie domu, 

• Pomoc w gotowaniu 

 

Usługi świadczone w ramach Domowych Usług Zdrowotnych objęte są Ubezpieczeniem 

Społecznym, co oznacza, że są bezpłatne. Poza tym lekarze rodzinni są odpowiedzialni za 

monitorowanie i badania przesiewowe pod kątem wieku, płci i grup chorobowych. Odpowiadają 

również za świadczenie indywidualnych profilaktycznych usług zdrowotnych oraz 

diagnozowanie, leczenie, rehabilitację i doradztwo na poziomie podstawowym dla osób w 

podobnych sytuacjach podczas wykonywania domowych lub domowych/na miejscu usług 

zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych, starszych, obłożnie chorych. 

 
Rysunek 37 – Logo  Basic Homecare Service 

 
Źródłó: Gubernatorstwo Çanakkale  



62 

 
Rysunek 38 – Statystyki z wdrażania projektu 

 
Źródło: Gubernatorstwo Çanakkale  

 

Więcej informacji: 

 

https://icisleri.gov.tr/evde-saglik-ve-sosyal-destek-hizmetleri-isbirligi-protokolu  

https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-

ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf  
 

 

Komunikacja i informacja 

Inną domeną usług komunalnych jest dostarczanie informacji i umiejętności osobom starszym 

poprzez łatwo dostępną i wysokiej jakości strukturę komunikacyjną. Wymaga to włączenia 

organizacji lokalnych jako organizacji pozarządowych wspierających seniorów w opracowywanie 

i wdrażanie planów działań i inicjatyw, których celem jest dostarczanie osobom starszym 

informacji przyjaznych dla osób starszych w sposób bezpośredni, odpowiedni, terminowy i 

zrozumiały. Należy wziąć pod uwagę fakt, że osoby starsze w mniejszym stopniu korzystają z 

technologii cyfrowych (internet i telefony komórkowe), a tym samym w mniejszym stopniu 

korzystają z nich, a tym samym w większym stopniu polegają na tradycyjnych środkach 

komunikacji (wydarzenia publiczne, gazety, radia, sieci sąsiedzkie, poczta pantoflowa, telewizja). 

przy opracowywaniu planu komunikacji. 

Eu e a Minha Reforma - Portugalia 

Zarządzanie finansami osobistymi w sposób zrównoważony i minimalizowanie narażenia na 

oszustwa i oszustwa to wyzwanie dla wielu starszych obywateli. Mając to na uwadze, prywatna 

instytucja non-profit Fundação Dr. António Cupertino de Miranda zainicjowała w 2020 roku 

program „Eu e e Minha Reforma” („Ja i moja emerytura”) w celu zwiększenia wiedzy finansowej 

i kompetencji cyfrowych seniorów populacja. Program polega na zapewnieniu bezpłatnych 

kursów osobistych i online obejmujących planowanie i zarządzanie budżetem, oszczędności, 

kredyty i zadłużenie; a także cyfrowe usługi finansowe i produkty finansowe; prawa i obowiązki 

konsumentów; ale także ubezpieczenia i podatki. Każdy obywatel w wieku 55 lat lub starszy 

mieszkający w północnym regionie Portugalii może zarejestrować się, aby wziąć udział w 

dostępnych kursach i mieć dostęp do materiałów edukacyjnych na platformie internetowej. 

Total Patients Reached 

Registered Active Patients 

Number of Staff 

Number of Vehicles 

Number of Units 

https://icisleri.gov.tr/evde-saglik-ve-sosyal-destek-hizmetleri-isbirligi-protokolu
https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf
https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf
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Sukces programu był niemal natychmiastowy, docierając do 700 uczestników w pierwszym roku 

realizacji. 

Rysunek 39 – Logo  Eu e a Minha Reforma 

 

Source: Eu e a Minha Reforma website 44 

Więcej informacji: 

https://eueaminhareforma.pt/paginas/projeto   

 

Mon carnet d’adresse – Paryż (Francja) 

Przeznaczony dla seniorów przewodnik „Mon carnet d'adresse” („Moje książki adresowe”) 

umożliwia mieszkańcom Paryża, którzy są w wieku emerytalnym, znalezienie wszystkich 

praktycznych informacji, jak lepiej żyć we francuskiej stolicy. okręgu) dane kontaktowe 

stowarzyszeń, przedsiębiorstw i usług w mieście Paryż w zakresie rozrywki i wypoczynku, udziału 

w życiu obywatelskim, opieki zdrowotnej, uzyskiwania pomocy lub wsparcia, a także możliwości 

uczenia się technologii cyfrowych.Broszury są dostępne online oraz w formacie papierowym, z 

11 000 egzemplarzy drukowanych na dzielnicę, które można odebrać w recepcji ratuszów 

dzielnic i wydziałów miasta Paryża (m.in. centra akcji społecznej, kluby seniorów, restauracje 

 
44  https://eueaminhareforma.pt/uploads/news/14/41ec0680-324f-4cac-8bdb-597c1fd08c3d.JPG  

https://eueaminhareforma.pt/paginas/projeto
https://eueaminhareforma.pt/uploads/news/14/41ec0680-324f-4cac-8bdb-597c1fd08c3d.JPG
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Émeraude, ośrodki życia społecznego i obywatelskiego) jak również w stowarzyszeniach i 

przedsiębiorstwach wymienionych w tych broszurach. 

Rysunek 40 – Logo Mon carnet d'adresse 

 

Źródło: Strona miasta Paryż 45 

Więcej informacji: 

https://www.paris.fr/pages/seniors-a-paris-aides-droits-et-lieux-de-ressources-2458  

 

Mon aide à domicile - Paris (France) 

Miasto Paryż stworzyło stronę internetową „Mon aide à domicile” („Moja pomoc domowa”), 

aby umożliwić starszym obywatelom porównanie jakości struktur pomocy domowej, których 

mogą potrzebować. Chodziło o ułatwienie wyboru i uzyskanie pomocy tak szybko, jak jest to 

potrzebne. Osoby starsze otrzymują również dokumenty wyjaśniające, które pozwalają im 

dokładniej określić swoje potrzeby, przedstawić im taryfę opłat za te usługi oraz czego mają 

prawo oczekiwać od takiej usługi. 

Więcej informacji: 

https://monaideadomicile.paris.fr/monaideadomicile/ 

 

Ouderen in de Wijk - Haga (Holandia) 

W Bibliotece Haskiej realizowany jest program „Ouderen in de Wijk” („Starsi w sąsiedztwie”), 

którego celem jest poprawa dostępności przestrzeni publicznych dla seniorów gminy. W sumie 

w czterech bibliotekach są hostessy, które mogą osobiście pomóc seniorom w ich pytaniach o 

umiejętności cyfrowe lub ofertę w okolicy. W ramach tego programu organizowane są zajęcia 

specjalnie dla seniorów w różnych lokalizacjach, a co miesiąc wysyłany jest kalendarz zajęć z 

konkretnymi ofertami dla seniorów, zarówno w bibliotece, jak i poza nią. Od 2016 roku program 

 
45 https://cdn.paris.fr/paris/2021/10/08/original-43e81758c4459a2b7fd1d58a794bde3d.jpg  

https://www.paris.fr/pages/seniors-a-paris-aides-droits-et-lieux-de-ressources-2458
https://monaideadomicile.paris.fr/monaideadomicile/
https://cdn.paris.fr/paris/2021/10/08/original-43e81758c4459a2b7fd1d58a794bde3d.jpg
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pomógł ponad 4000 seniorom rozwinąć sieć społecznościową, zwiększyć ich samodzielność i 

zdobyć umiejętności cyfrowe. 

Rysunek 41 – Logo Ouderen in de wijk initiative 

 

 

Źródło: Strona Biblioteki Haskiej 46 

Więcej informacji: 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/leren/digitaal-vaardig-worden.html    

https://www.youtube.com/watch?v=hqv8XO9TrRE   

 

 

Informator dla Seniorów i Senioralny Poznań - Poznań (Polska) 

W mieście Poznań istnieje kolejny przykład dobrej inicjatywy mającej na celu dostarczenie 

osobom starszym jasnych i użytecznych informacji w formacie przyjaznym dla osób starszych. 

„Poznański przewodnik seniorki i seniora” to przewodnik stworzony przez Urząd Miasta 

Poznania w celu ułatwienia dostępu do praktycznych informacji o ofercie miasta w zakresie usług 

zdrowotnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i komunikacyjnych. 

Zawiera również wskazówki dotyczące zdrowej diety, leków i nawyków aktywności fizycznej, 

możliwości wolontariatu, a także szeroką listę istniejących programów dedykowanych seniorom. 

Każdy rozdział podręcznika zawiera listę najczęściej zadawanych pytań oraz obszerny katalog 

danych kontaktowych lokalnych instytucji i wszystkich odpowiednich usług. Przewodnik powstał 

przy współpracy seniorów i konsultacji z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz różnymi 

 
46 https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/leren/digitaal-vaardig-worden.html
https://www.youtube.com/watch?v=hqv8XO9TrRE
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html
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służbami miejskimi. Każdy obywatel może otrzymać drukowaną i bezpłatną kopię książki za 

pośrednictwem służb miejskich lub pobierając wersję cyfrową dostępną online. 

Rysunek 42 – Ulotka “Poznański przewodnik seniorki i seniora” przewodnik 

 

Źródło: Strona internetowa CiSu 47 

Miasto Poznań prowadzi również pismo informacyjne „Senioralny Poznań” wydawane co 

miesiąc we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania, Centrum Inicjatyw Senioralnych i 

Radą Miasta Seniorów. Każda publikacja zawiera najświeższe informacje o lokalnych 

inwestycjach i wydarzeniach dedykowanych seniorom; aktywne starzenie się; Archiwum Historii 

Mówionej Poznania i zawiera wywiady z aktywnymi seniorami (przygotowane we współpracy z 

Radą Miasta Seniorów) oraz przydatne informacje kontaktowe. 

Więcej informacji: 

https://centrumis.pl/projekt/poznanski-przewodnik-seniora-i-seniorki/ 

https://centrumis.pl/senioralny-poznan/  

https://centrumis.pl/senioralny-poznan/elektroniczne-wydania-gazety/  

 

 

Przydatne lektury 

Rompiendo distancias programme– Region Asturia (Hiszpania) 

Wprowadzony wcześniej program Rompiendo Distancias jest inicjatywą przyjazną osobom 

starszym w regionie Asturii w zakresie wsparcia społecznego dla starszych obywateli 

mieszkających na obszarach wiejskich, która została rozwinięta w ciągu ostatnich dwóch dekad. 

Został zainicjowany na początku 2000 roku jako projekt pilotażowy koncentrujący się na 

potrzebie zapewnienia kompleksowej opieki osobom starszym, zmniejszaniu nierówności oraz 

 
47 https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/przewodnik-2021-ebook-1.pdf 

https://centrumis.pl/projekt/poznanski-przewodnik-seniora-i-seniorki/
https://centrumis.pl/senioralny-poznan/
https://centrumis.pl/senioralny-poznan/elektroniczne-wydania-gazety/
https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/przewodnik-2021-ebook-1.pdf
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zaspokajaniu specyficznych i zróżnicowanych potrzeb ludności wiejskiej, która bardzo często 

składa się głównie z osób starszych. Po początkowym okresie trzech lat, w którym projekt 

pilotażowy został opracowany na trzech silnie wiejskich terenach, był sukcesywnie ulepszany i 

rozszerzany na inne obszary Asturii, będąc obecnie w 39 gminach, jest wspierany przez ponad 

7000 osób . Ponadto Rompiendo Distancias stało się częścią filarów polityki regionu Asturii w 

odniesieniu do obszarów wiejskich i środowisk przyjaznych osobom starszym. Regularnie 

realizowane inicjatywy obejmują świadczenie usług bliskości dla osób starszych, takich jak 

opieka osobista (fryzjerstwo, podiatria, dostawa żywności), kulturalna i edukacyjna (mobilna 

biblioteka, warsztaty, wizyty z przewodnikiem, wycieczki w plener, aktywność fizyczna), 

wsparcie społeczne ( poradnictwa i pomocy psychospołecznej) oraz wypożyczenia produktów 

wsparcia. 

Doświadczenia z projektu pilotażowego zostały zebrane w szczegółowej pracy badawczej: 

„«Rompiendo Distancias»: un programa integral para prevenir y atender la dependencia de las 

personas mayores en el medio rural” [25], która wyszczególnia i wyjaśnia zastosowane 

metodologii i wyników, jakie uzyskano w trakcie jej realizacji. Nowatorski charakter i bardzo 

pozytywny wpływ Rompiendo Distancias był często doceniany kilkoma nagrodami przyznanymi 

programowi w ostatnich latach. 

Więcej informacji: 

https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-

mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html  

https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-

premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/  

https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&am

bito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar  

* baza danych z listą dostępnych usług na terytorium. Zawiera nie tylko inicjatywy Rompiendo Distancias, 

ale także inne pola interwencji 

 

Przykłady strategii przyjaznych starzeniu w Europie 

Wśród wielu istniejących przykładów AFCC w Europie i sposobów wdrażania strategii 

przyjazności osobom starszym we wszystkich ośmiu dziedzinach, warto przyjrzeć się dwóm 

przykładom miast Haga i Kraków. W pracy badawczej „The Challenges of Urban Ageing: Making 

Cities Age-Friendly in Europe” [26] dokonano szczegółowej analizy tych dwóch miast w trakcie 

ich drogi do tworzenia środowisk przyjaznych osobom starszym oraz przedstawiono różnice i 

podobieństwa ich podejścia i wdrożonych programów. 

Droga, jaką miasto Haga podąża w kierunku przyjazności dla osób starszych, jest dobrze 

udokumentowana w kilku badaniach naukowych, które przeprowadzono od samego początku: 

„W kierunku lepszego zrozumienia poczucia bezpieczeństwa i ochrony osób starszych 

mieszkających w społeczności. Sprawa miasta Haga przyjaznego starzeniu” [27] oraz „Dziesięć 

pytań dotyczących miast i społeczności przyjaznych starzeniu oraz środowiska zbudowanego” 

[28]  

Więcej informacji: 

https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html
https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html
https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/
https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/
https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&ambito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar
https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&ambito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar
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https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/the-hague/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-

Hague-Age-friendly-City.pdf  

https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-

platform-age-friendly-city-the-hague  

 

W specjalnym numerze „Feature Papers” „Cities & Communities: Age-Friendly Cities: State of 

the Art and Future Perspectives” [29] znajduje się zbiór artykułów w całości poświęcony badaniu 

miast i społeczności przyjaznych starzeniu, w których zawarto badania przypadków studyjnych i 

dobrych praktyk, strategii i inicjatyw przyjaznych starzeniu, które zostały wdrożone w różnych 

regionach globu. Obejmuje również prace badawcze wykonane w ośmiu dziedzinach interwencji 

AFCC w ciągu ostatnich lat. 

  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/the-hague/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-Hague-Age-friendly-City.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-Hague-Age-friendly-City.pdf
https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-platform-age-friendly-city-the-hague
https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-platform-age-friendly-city-the-hague
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5. Wpływ Covid-19 z perspektywy społeczności przyjaznej starzeniu 
 

Chociaż koncepcja tego projektu rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy świat i ludzkość miały swój 

„zwykły” kurs, początek jego realizacji nastąpił podczas obecnej pandemii, która rozpoczęła się 

w 2020 roku i która nadal trwa dwa lata z opóźnieniem. 

Ten rozdział przewodnika koncentruje się na temacie, który choć był przeżywany przez każdego 

obywatela i organizację w ciągu ostatnich dwóch lat, nie został jeszcze szeroko zbadany. Kiedy 

rozpoczęły się wstępne działania w ramach projektu, zdecydowano, że bardzo ważne jest 

uwzględnienie w badaniach i analizach przeprowadzonych dla tego dorobku intelektualnego, 

dowodów pochodzących z miast i społeczności naszych własnych regionów i krajów. Takie 

włączenie z pewnością wnosi wartość dodaną dla przyszłego wykorzystania przewodnika, 

poprzez zbadanie niektórych wyzwań, z jakimi borykają się nasze społeczności oraz rozwiązań, 

które zostały znalezione w celu utrzymania standardów przyjaznych dla osób starszych podczas 

pandemii. 

Dlatego na kolejnych stronach przedstawiamy zbiór opinii z miast i społeczności w naszych 

sześciu krajach, które są członkami GNAFCC, na temat inicjatyw, które zostały wdrożone 

specjalnie w kontekście Covid-19, aby przeciwdziałać skutkom pandemii w populacji osób 

starszych . 

Francja 
 

Miasto/społeczność: Paryż 

Nazwa inicjatywy: Wsparcie rezerwacji terminu szczepienia przeciwko Covid-19 

Dziedzina interwencji: transport, społeczność i opieka zdrowotna 

Aby pomóc obywatelom w wieku 80 lat i starszym w zaszczepieniu się, służby Ubezpieczeń 

Społecznych Francji uruchomiły ogólnokrajową usługę telefoniczną, aby ułatwić rezerwację 

terminów szczepień. Bezpłatny numer umożliwia osobom starszym rezerwację i otrzymanie 

zastrzyku w domu (gdzie operator infolinii organizuje wizytę kontaktując się z pracownikiem 

służby zdrowia upoważnionym do szczepień lub bezpośrednio w gabinecie upoważnionego 

pracownika służby zdrowia, zapewniając w razie potrzeby transport do miejsce szczepienia. 

Osoba starsza może zadzwonić, aby umówić się na szczepienie lub złożyć wniosek za 

pośrednictwem opiekuna rodzinnego, pomocy domowej lub innej osoby za zgodą pacjenta. 

Więcej informacji: 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-

pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous  

 

Nazwa inicjatywy: Dostępność do punktów szczepień dla osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej 

Dziedzina interwencji: transport, społeczność i opieka zdrowotna 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
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Do końca grudnia 2021 r. miasto Paryż zapewniało program wsparcia transportu dla najsłabszych 

obywateli w ich podróżach do ośrodków szczepień lub placówek opieki zdrowotnej 

upoważnionych do szczepień przeciwko Covid-19. Program wsparcia objął osoby o ograniczonej 

sprawności ruchowej, które nie były w stanie podróżować samodzielnie (w tym seniorzy), 

korzystając z wyjazdu do/z ośrodków szczepień lub placówek służby zdrowia, zezwalając na 

podróż bez zaliczki. Aby być objętym ubezpieczeniem, transport musiał być zlecony przez lekarza 

i dotyczył podróży w obie strony do najbliższego punktu szczepień lub placówki służby zdrowia, 

po przedstawieniu recepty przewoźnikowi. Wsparcie transportowe dotyczyło przejazdów lekkim 

pojazdem medycznym (VSL), taksówką lub karetką (jeżeli wymagał tego stan zdrowia osoby). 

Więcej informacji: 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-

pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous 

 

Nazwa inicjatywy: Solidaritel – platforma solidarnościowa Ochrony Ludności 

Dziedzina interwencji: szacunek i integracja społeczna, społeczność i opieka zdrowotna 

Zaraz po rozpoczęciu odosobnienia, Protection Civile Paris Seine (jednostka ochrony ludności 

Paryża Seine) utworzyła platformę telefoniczną o nazwie „Solidaritel”, umożliwiającą 

rekrutowanym wolontariuszom dzwonienie do najbardziej wrażliwych osób, umożliwiając im 

korzystanie z przyjaznych rozmów. Rozmowy te miały na celu przełamanie izolacji, utrzymanie 

więzi społecznych oraz pomoc w rozpoznaniu pilnych potrzeb tej grupy docelowej (np. 

nieotrzymywanie posiłków w domu, brak pomocy domowej, potrzeba opieki medycznej). 

Solidaritel zgromadził w sumie 3435 wolontariuszy z paryskiej ochrony cywilnej Sekwany, którzy 

wykonali 102000 telefonów, dzięki czemu można było obsłużyć 2400 wniosków o dostęp do 

opieki lub żywności. Ponadto, od początku kryzysu zdrowotnego, Protection Civile Paris Seine 

kontynuowała swoją pomoc osobom bezdomnym, dostarczając posiłki najbardziej 

pokrzywdzonym i zapewniając wsparcie SAMU (jednostom medycznym) i paryskiej straży 

pożarnej. 

Więcej informacji: 

https://www.protectioncivile.org/ 

 

Nazwa inicjatywy: Identyfikacja osób w trudnej sytuacji 

Dziedzina interwencji: Środowisko i opieka zdrowotna 

Podczas kryzysu związanego z koronawirusem pracownicy służby zdrowia mieli możliwość 

zgłaszania wydziałom miasta konkretnych potrzeb związanych z usługami opieki domowej, 

posiłkami i dostawą artykułów spożywczych, a także towarzyszeniem izolowanym pacjentom w 

celu rozwiązania ich problemów. 

Więcej informacji: 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.protectioncivile.org/
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https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-de-veille-aupres-des-aines-7674  

 

Holandia 
 

Miasto/społeczność:Haga 

Nazwa inicjatywy: Dom przez koronę, zadzwoń do babci lub dziadka 

Dziedzina interwencji: komunikacja i informacja 

Zaraz po wybuchu pandemii gmina Haga zachęcała obywateli do dzwonienia do dziadków 

poprzez rozpoczęcie akcji: „Do domu przez koronę, zadzwoń do babci lub dziadka”. Celem 

inicjatywy było wsparcie osób starszych podczas blokady. Wezwano społeczność seniorów do 

pozostania w domu. Setki wolontariuszy zwróciło się do seniorów, oferując wsparcie przy 

zakupach spożywczych, lekach i po prostu oferując im czas na rozmowę, zapobiegając w ten 

sposób poczuciu samotności w okresie blokady. 

Więcej informacji: 

https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-

oma-actie/  

https://denhaagfm.nl/2020/03/13/gemeente-den-haag-roept-op-bel-je-opa-of-oma/  

 

Nazwa inicjatywy: Osoby starsze uzyskują pomoc z Corona Pass (QR Code) 

Dziedzina interwencji: komunikacja i informacja 

Po wprowadzeniu przez rząd holenderski aplikacji na telefon komórkowy „CoronaCheck” 

obywatele byli zobowiązani do okazania dowodu szczepienia za pośrednictwem aplikacji, aby 

uzyskać dostęp do większości wewnętrznych przestrzeni publicznych. Podczas gdy większość 

młodych ludzi może bez wysiłku zainstalować taką aplikację na swoich smartfonach, seniorzy 

stają przed większymi wyzwaniami, ponieważ większość z nich nie ma wcześniejszej wiedzy na 

temat korzystania z urządzeń cyfrowych lub po prostu nie ma dostępu do smartfona i/lub 

połączenia internetowego. 

Dlatego też celem tej inicjatywy było wsparcie seniorów gminy Haga w rejestracji na Covid-19 

oraz wypełnienie luki wynikającej z braku umiejętności cyfrowych i technologii wśród osób 

starszych, przy jednoczesnym promowaniu ich włączenia w codzienne życie społeczne. Usługa 

była dostępna we wszystkich miejskich punktach informacji o sąsiedztwie, gdzie pracownicy 

udzielali wsparcia osobom, które mają trudności z uzyskaniem karty dostępu do Covid-19. 

Więcej informacji: 

https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-

coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/   

 

 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-de-veille-aupres-des-aines-7674
https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-oma-actie/
https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-oma-actie/
https://denhaagfm.nl/2020/03/13/gemeente-den-haag-roept-op-bel-je-opa-of-oma/
https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/
https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/
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Perspektywa gminy odnośnie wdrażanych praktyk i ich wpływu 

Czy Covid-19 zwiększył poziom wysiłków miasta/społeczności na rzecz wdrażania środowisk 

przyjaznych osobom starszym? 

Haga dołączyła do sieci miast przyjaznych osobom starszym w 2014 roku. Jest to pierwsze 

holenderskie miasto, które stało się miastem przyjaznym osobom starszym. Tak więc wdrożenie 

środowiska przyjaznego starzeniu było już priorytetem dla Hagi przed wybuchem Covid-19. 

Wybuch epidemii Covid-19 podkreślił jednak znaczenie współpracy w stymulowaniu i ułatwianiu 

uczestnictwa w życiu społecznym, zdrowego stylu życia i bezpiecznego (domowego) środowiska. 

Jakie środki nadzwyczajne musiały zostać wdrożone w odniesieniu do osób starszych? 

Pierwszą rzeczą na liście było zapewnienie wszystkim starszym obywatelom posiłków i artykułów 

spożywczych. Niektórzy bali się robić własne zakupy, bo bali się, że mogą zarazić się Covid-19. 

Zaangażowani obywatele zaczęli współpracować z opieką społeczną i innymi profesjonalistami 

w celu zorganizowania systemu wsparcia dla obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji. Co 

tydzień gotowali posiłki i dostarczali je 1000 szczególnie narażonym obywatelom, aby mogli zjeść 

posiłek na każdy dzień tygodnia. Ta inicjatywa trwała ponad trzy miesiące. Organizacja pomocy 

społecznej utworzyła centrum telefoniczne, aby mogli pomóc obywatelom i upewnić się, że 

otrzymają potrzebne wsparcie. Na przykład kojarzyli wolontariuszy z obywatelami, którzy bali 

się robić własne zakupy lub kierowali samotnych obywateli do organizacji wyposażonych w 

nawiązywanie kontaktów społecznych przez telefon. 

Jak miasto przyjazne starzeniu może przystosować się do scenariusza pandemii? 

Pozytywną stroną pandemii było zaangażowanie wielu profesjonalistów i obywateli. Było dużo 

zaangażowania i chęci do wspólnej pracy, aby coś się wydarzyło. Doprowadziło to do nowych 

relacji i projektów, które wciąż trwają. 

Czy pandemia doprowadziła do szybszego/wolniejszego wdrażania już 

zaplanowanych/nowych środków? 

Pandemia prowadzi do szybszej i jednocześnie wolniejszej realizacji planów dotyczących 

środowisk przyjaznych starzeniu. Szybciej szło, jeśli chodzi o zwiększanie cyfrowych zdolności 

osób starszych. Osoby starsze miały znacznie większą motywację do zapoznania się z pocztą e-

mail, rozmowami wideo oraz zakupami i wyszukiwaniem online. Jednocześnie pandemia 

prowadzi do wolniejszego wdrażania, ponieważ kontakt cyfrowy nie zastąpi prawdziwego 

kontaktu „offline”. Ułatwienie uczestnictwa w życiu społecznym i zdrowego stylu życia jest 

bardzo trudne podczas pandemii. Zmieniały się zasady organizowania spotkań, co utrudniało 

organizowanie imprez lub zajęć. Na przykład zorganizowaliśmy szkolenia dla osób starszych, aby 

mogli zmniejszyć ryzyko upadku i zranienia, ale szkolenia te były wielokrotnie przekładane. 

Wymagało to dużej elastyczności, czasu i energii trenerów i uczestników. 

Jak myślisz, które inicjatywy przyniosły najlepsze rezultaty i można je uznać za najlepszą 

praktykę? 

Wyżej wymienione inicjatywy to najlepsze praktyki. Chęć współpracy i jak najlepszego 

wykorzystania talentów każdego z nas. Organizacja opieki społecznej jest dobrze przygotowana 

do słuchania obywateli i niesienia pomocy, której potrzebują. Osoby posiadają dużą wiedzę, 

słuchają i prowadzą do pomocy, której potrzebują. Organizacja, która przygotowywała i 

dostarczała posiłki, ma również dużą sieć kontaktów i jest bardzo kompetentna w organizowaniu 
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i łączeniu ludzi do wspólnej pracy. Jako gmina Haga mogliśmy zgromadzić wszystkie strony i 

ułatwić im pracę. 

Polska 
 

Miasto/Gmina: Poznań 

Nazwa inicjatywy: Zakupy dla seniorów 

Dziedzina interwencji: mieszkalnictwo, szacunek i integracja społeczna, społeczność i opieka 

zdrowotna 

Miasto Poznań w trakcie walki z pandemią koronawirusa uruchomiło usługę „Zakupy dla 
seniorów”, która ma na celu wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych mieszkających w 
Poznaniu. Udostępniono pomoc w zakupie leków, żywność i środki czystości, mające na celu 
zapobieganie i ochronę mieszkańców Poznania przed koniecznością maksymalnego 
wychodzenia z domu. 

Bezpłatnie świadczona była usługa dostawy podstawowych produktów codziennego użytku oraz 
leków, w której dopuszczono koszt zamówionych zakupów do kwoty 200 zł. samodzielne 
funkcjonowanie osób starszych w sklepach zlokalizowanych w pobliżu ich zamieszkania, a leki 
kupowane były na podstawie recepty. 

Usługa była dostępna dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkających samotnie lub z inną osobą 
niepełnosprawną, długotrwałą chorobą lub osobą niesamodzielną, przy czym usługa została 
rozszerzona również na osoby niepełnosprawne mieszkające samotnie w wieku 18 lat lub więcej. 
Akcja obejmowała maksymalnie dwie usługi assistance tygodniowo związane z zakupem 
produktów codziennego użytku. Od początku pandemii w połowie marca 2020 r. do końca 
czerwca 2020 r. inicjatywa ta otrzymała 1055 zgłoszeń od starszych mieszkańców miasta. 

Rysunek 43 – ulotka usługi  "Zakupy dla seniorów” 

 

Źródło:strona miasta Poznań48 

Więcej informacji: 

 
48 https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html  

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html
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https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html 

 

Nazwa inicjatywy: Cyfrowy Telefon Porad 

Dziedzina interwencji: komunikacja i informacja 

Miasto Poznań uruchomiło nową usługę dla starszych mieszkańców miasta w ramach 

„Cyfrowego Telefonu Porad”, gdzie seniorzy mogli znaleźć wsparcie w korzystaniu z nowych 

technologii. Projekt został zrealizowany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, a operatorzy 

telefonów wyjaśniali w ten sposób np. jak wysłać e-mail czy jak pobrać zdjęcia z telefonu. 

Stąd celem tej inicjatywy było umożliwienie seniorom uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów z wykorzystaniem komputera, tabletu, telefonu, smartfona czy aparatu 

fotograficznego w sytuacjach, w których problemy technologiczne czasami stanowią przeszkodę 

w życiu seniorów. Dzięki tej inicjatywie widać było, że często wystarczy jeden telefon i porada, 

aby seniorzy poczuli się pewniej w świecie nowych technologii. 

Nazwa inicjatywy: Maski Seniora 

Dziedzina interwencji: Środowisko i opieka zdrowotna 

W ramach programu „Maseczka Seniora” seniorzy z Poznania w wieku 70+ otrzymali bezpłatnie 

bawełniane maski na twarz. Akcja była możliwa dzięki poznańskim działaczom społecznym i 

wolontariuszom, przedsiębiorcom i ludziom dobrej woli. Poszczególni aktorzy byli zaangażowani 

w produkcję masek (cięcie i szycie tkanin) oraz logistykę (pakowanie i dostawa). Na pomoc przy 

maszynach do szycia poświęcili swój wolny czas członkowie stowarzyszenia seniorów „Razem 

Aktywni”, wolontariusze z Pracowni Kuniec Dymbiec oraz liczni mieszkańcy Poznania. Od 

momentu uruchomienia wyprodukowano 4000 facemaków, a akcja stale się rozrastała i 

otrzymywała wsparcie coraz większej liczby wolontariuszy i instytucji z lokalnej społeczności. 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/Maseczka-Seniorro-109068590799540/  

 

Nazwa inicjatywy: Telefon Przyjazności 

Dziedzina interwencji: Społeczność i opieka zdrowotna, Komunikacja i informacja, Szacunek i 

integracja społeczna 

W okresie kwarantanny i zamknięcia pandemii Miasto Poznań uruchomiło usługę „Telefon 

życzliwości”, w ramach której każdy senior mieszkający w izolacji, który chciałby z kimś 

porozmawiać, mógł zadzwonić i otrzymać profesjonalne wsparcie socjalne. Infolinia została 

stworzona, aby przeciwdziałać samotności wśród osób starszych w trudnym czasie pandemii i 

może z niej skorzystać każdy senior, który czuje się odizolowany i samotny, nie ma z kim 

porozmawiać i chciałby podzielić się swoimi przemyśleniami, obawami i obawy. 

Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku i jest obsługiwana przez pracowników 

socjalnych, którzy są pracownikami Zespołu Dziennego Opieki i na co dzień pracują z seniorami, 

znając ich problemy i mając doświadczenie, a tym samym gotowi udzielić wsparcia i przydatnych 

informacji na telefon. W przypadkach wymagających profesjonalnej pomocy psychologicznej, 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html
https://www.facebook.com/Maseczka-Seniorro-109068590799540/
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infolinia skierowała je również do lekarzy specjalistów w celu udzielenia odpowiedniej pomocy i 

obserwacji seniorowi. Od początku istnienia linia obsługiwała już ponad 1000 osób starszych. 

Więcej informacji: 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-

seniorow,p,51920,51921,52398.html  

 

Portugalia 
 

Miasto/gmina: Arouca 

Nazwa inicjatywy: Pomoc społeczna (Linha Social) 

Dziedzina interwencji: Transport; Społeczność i opieka zdrowotna 

Gmina Arouca wdrożyła punkt pomocy społecznej (Linha Social), aby wspierać osoby w izolacji 

lub w trudnej sytuacji, a mianowicie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi lub 

niepełnosprawnymi, bez wsparcia rodziny i które potrzebują pomocy w dostarczaniu posiłków, 

żywności, lekarstw lub inne towary i usługi pierwszej potrzeby. 

Również poprzez tę linię gmina wspierała część mieszkańców zamieszkujących miejscowości, 

których sieć komunikacyjna była do tej pory objęta siecią szkolną. Ponieważ w fazie 

odosobnienia sieć transportu szkolnego została zlikwidowana, gmina szybko ominęła ten 

problem, zapewniając środki transportu i przydzielając pracowników, aby zapewnić obywatelom 

mieszkającym na obszarach dotkniętych zepsuciem szkolnej sieci transportowej dostęp do 

powiatu. w celu uczęszczania na wizyty lekarskie lub zakupu artykułów spożywczych i leków. 

 

Nazwa inicjatywy: Wizyta domowa w celu dostarczenia Środków Ochrony Indywidualnej 

Dziedzina interwencji: komunikacja i informacja; Społeczność i opieka zdrowotna 

Gmina Arouca, podczas różnych faz odosobnienia, organizuje wizyty „od drzwi do drzwi” w celu 
rozdawania masek na twarz społeczności i informowania ludności o wytycznych Generalnej 
Dyrekcji Zdrowia, a mianowicie o unikaniu miejsc o dużym napływie ludzi ; oraz stosować 
podstawowe środki kontroli infekcji, takie jak częste mycie rąk, mydło lub roztwór na bazie 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-seniorow,p,51920,51921,52398.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-seniorow,p,51920,51921,52398.html


76 

alkoholu oraz etykiety dotyczące dróg oddechowych (zestaw podstawowych środków 
zmniejszających prawdopodobieństwo przeniesienia). 

Rysunek 44 – Przykład rozdawanych paczek z maseczkami 

 

Źródło: Strona internetowa miasta Arouca49 

Więcej informacji: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-

reutilizaveis-aos-municipes/  

 
 
Nazwa inicjatywy: Ścisłe monitorowanie prywatnych instytucji solidarnościowych (IPSS) i 

innych instytucji lokalnych 

Dziedzina interwencji: komunikacja i informacja; Społeczność i opieka zdrowotna 

Gmina Arouca przystąpiła do dystrybucji środków ochrony osobistej (PPE) i materiałów do 

dezynfekcji, w tym rękawic, masek na twarz, wizjerów, kombinezonów, żelu alkoholowego, 

środka dezynfekującego do wszystkich miejskich IPSS, lokalnego Centrum Zdrowia, Grup 

Szkolnych Arouca i Escariz as dobrze lokalne Ochotnicze Straże Pożarne Arouca i Fajões. Dzięki 

tej akcji gmina zamierzała wesprzeć instytucje i profesjonalistów, którzy byli i nadal są na 

pierwszej linii frontu w walce z Covid-19 i którzy świadczą podstawowe usługi wsparcia dla 

społeczności, zwłaszcza dla najbardziej wrażliwych grup, w tym seniorów. 

Wiecej informacji: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-

protecao-individual-as-ipsss/   

 
 
Nazwa inicjatywy: Friendly Voice (Projeto Voz Amiga) 

Dziedzina interwencji: komunikacja i informacja, szacunek i włączenie społeczne oraz 

partycypacja społeczna 

Projeto Voz Amiga (Projekt Przyjazny Głos) to projekt wpisany w lokalną strategię „Idade Maior” 

oraz projekt „ESA Solidária” Grupy Szkół Arouca. Projekt ten powstał w środku sytuacji 

pandemicznej, w której Gmina, świadoma bezbronności osób starszych, odczuła potrzebę 

 
49 https://www.cm-arouca.pt/ 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-reutilizaveis-aos-municipes/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-reutilizaveis-aos-municipes/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-as-ipsss/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-as-ipsss/
https://www.cm-arouca.pt/
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ścisłego monitorowania. W tym kontekście i aby nie narażać ludzi nawracającymi kontaktami 

domowymi, postanowiono wykorzystać telefon jako środek komunikacji. W związku z tym 

projekt miał być narzędziem solidarności między młodymi i starszymi ludźmi zidentyfikowanymi 

przez gminę jako znajdujące się w sytuacji izolacji społecznej i geograficznej. 

Był to innowacyjny projekt, który miał na celu wzmocnienie relacji międzypokoleniowych między 

obiema grupami wiekowymi, a także złagodzenie skutków samotności, izolacji i wykluczenia 

społecznego, które zostały pogłębione przez sytuację pandemiczną. Ponadto miał na celu 

promowanie dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, z naciskiem na opiekuńcze i ludzkie 

społeczeństwo, doceniając znaczenie wolontariatu. Przez cały czas trwania projektu odbywały 

się regularne spotkania studentów z zespołami koordynującymi projekt z obu instytucji w celu 

koordynowania działań i wymiany doświadczeń. Studenci zostali przeszkoleni przez Krajowe 

Stowarzyszenie Gerontologów w zakresie demistyfikacji stereotypów związanych z osobami 

starszymi. W trakcie jego realizacji było łącznie 25 osób starszych, które mieszkały samotnie i 

bez wsparcia rodziny, do którego dotarło 18 uczniów szkół średnich, co skłoniło do kontynuacji 

programu w nowej edycji. 

Wiecej informacji: 

https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-

amiga   

https://discurso-directo.com/2021/07/21/projeto-voz-amiga-cruza-geracoes/  

 

Nazwa inicjatywy: Telefoniczne wsparcie osób starszych w trudnej sytuacji 

Dziedzina interwencji: komunikacja i informacja; Promocja partycypacji społecznej; szacunek 
i integracja społeczna; Aktywność obywatelska i zatrudnienie; Społeczność i opieka zdrowotna 

Od początku sytuacji pandemicznej w Portugalii gmina starała się utrzymywać kontakt 

telefoniczny z osobami starszymi mieszkającymi we wszystkich lokalnych parafiach na swoim 

terytorium. Głównym celem tych kontaktów telefonicznych było sprawdzenie, czy seniorzy czują 

się dobrze, a jednocześnie przekazanie wiadomości z nadzieją, aby ludzie czuli się wspierani. 

Zaletą tych połączeń było również informowanie, aktualizowanie i doradzanie obywatelom, aby 

stosowali się i przestrzegali wytycznych Generalnej Dyrekcji Zdrowia oraz ograniczeń 

przemieszczania się, które obowiązywały w tym okresie. 

 

Nazwa inicjatywy: Dostawa zestawów stymulacyjnych i rozrywkowych dla osób starszych 

Domena interwencji: Promocja partycypacji społecznej 

Pandemia i konieczne blokady narzuciły nowe nawyki związane z więzieniem w lokalnych 

populacjach, zwłaszcza w tych najbardziej narażonych grupach, do których zaliczały się osoby 

starsze. Zdając sobie sprawę z tej rzeczywistości, Gmina Arouca, w ramach lokalnej strategii 

„Idade Maior” i we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem ADRIMAG w ramach Lokalnego 

Porozumienia o Rozwoju Społecznym AroucaInclui, stworzyła zestaw składający się z narzędzi 

stymulujących i rozrywkowych. Jego celem było wspieranie osób starszych znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji w utrzymaniu aktywności umysłowej i fizycznej w obliczu długich 

https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-amiga
https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-amiga
https://discurso-directo.com/2021/07/21/projeto-voz-amiga-cruza-geracoes/
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okresów odosobnienia, które zwiększają ryzyko izolacji społecznej i zakłócenia codziennych 

zajęć. 

Zestaw składał się z gry pamięciowej, opracowanej przez miejscowego rzemieślnika i 

zawierającej zdjęcia lokalnych miejsc i zabytków; piłka terapeutyczna stymulująca zdolności 

motoryczne; oraz ulotki informacyjne o znaczeniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz 

zestaw ćwiczeń dla utrzymania regularnej aktywności fizycznej w domu. Zestaw dostarczono 

łącznie 300 seniorom. 

Rysunek  45 - Zestawy stymulacyjne i rozrywkowe 

 

Źródło: Facebook miasta Arouca50 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/4524231860921585   

 

Nazwa inicjatywy: Przyjazna Infolinia (Linha Amiga) 

Dziedzina interwencji: Społeczność i opieka zdrowotna 

Dzięki wsparciu społeczności gmina Arouca utworzyła Linha Amiga (przyjazną infolinię) dla 

obywateli, którzy podczas stanu wyjątkowego oraz w okresach kwarantanny i izolacji społecznej 

czuli się niepewnie, smutni, niespokojni, zdezorientowani, przestraszeni lub rozgniewani. 

Infolinia była dostępna bezpłatnie dla każdego mieszkańca, który w ten sposób mógł rozmawiać 

z profesjonalnymi zespołami wsparcia, które zapewniały opiekę psychologiczną, a także działał 

jako głos pocieszenia i ulgi w ich trudnościach i niepokojach. Akcja ta została wdrożona w celu 

złagodzenia konsekwencji izolacji spowodowanej pandemią dla niektórych grup ryzyka populacji 

 
50 https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/ 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/4524231860921585
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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Arouca, a mianowicie osób starszych, osób niepełnosprawnych i osób z powikłaniami 

medycznymi. 

Rysunek 46 – Reklama usługi Linha Amiga 

 

Źródło:Facebook miasta Arouca51 

 

Więcej informacji: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-

encerramento-de-equipamentos-publicos/  

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3649528448391935/    

 

Nazwa inicjatywy: Program informacyjny o Covid-19 w lokalnym radiu 

Dziedzina interwencji: komunikacja i informacja; Społeczność i opieka zdrowotna 

Gmina Arouca, we współpracy z regionalną stacją radiową Rádio Regional de Arouca, stworzyła 

cotygodniowy program, nadający zawsze o tej samej godzinie od poniedziałku do piątku, aby 

informować i być wiarygodnym źródłem informacji dla mieszkańców gminy którym brakowało 

dostępu do komunikacji i informacji. Program obejmował wytyczne wydane przez Generalną 

Dyrekcję Zdrowia; zaktualizowane dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń Covid-19 w gminie; 

lokalne projekty, które były realizowane w celu wsparcia społeczności, a także sesje 

informacyjne z pracownikami służby zdrowia. Inicjatywa ta pozwoliła gminie dotrzeć do 

 
51 https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/ 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-encerramento-de-equipamentos-publicos/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-encerramento-de-equipamentos-publicos/
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3649528448391935/
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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szerokiego grona stałych słuchaczy lokalnej stacji radiowej, która w niektórych przypadkach 

może być jedynym źródłem wiadomości i informacji dla wielu seniorów. 

Rysunek 47 – Reklama program informacyjnego o Covid-19 

 

Źródło: Facebook miasta  Arouca52 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3219179561426828  

 

Perspektywa gminy odnośnie wdrażanych praktyk i ich wpływu 

Czy Covid-19 zwiększył poziom wysiłków Twojego miasta/społeczności w zakresie wdrażania 

środowisk przyjaznych osobom starszym? 

Covid-19 zwiększył wysiłek we wdrażaniu środków i działań, których celem byłoby dotarcie do 

całej populacji. Cel ten był możliwy i osiągnięty dzięki współpracy i sieciowaniu we współpracy z 

lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami, które były w stanie wspierać, nieprzerwanie i zawsze 

starając się znaleźć rozwiązania, aby odpowiedzieć i zaspokoić potrzeby ludności. 

Jakie środki nadzwyczajne musiały zostać podjęte w odniesieniu do osób starszych w twojej 

społeczności? 

Ze względu na bliskość mieszkańców gmina wyłania się na uprzywilejowanym poziomie, 

ułatwiając identyfikację i wsparcie osób starszych mieszkających w domu. W ten sposób byliśmy 

w stanie zidentyfikować, ułatwić i koordynować działania, które zostały wdrożone, aby każdy 

mógł jak najlepiej doświadczyć sytuacji odosobnienia. 

Odkryliśmy, że oderwanie społeczne osób starszych niesie ze sobą kolejną kwestię, a mianowicie 

izolację społeczną. Odłączenie społeczne naraża osoby starsze na wysokie ryzyko depresji i lęku. 

W obliczu nakazu pozostania w domu i niemożności przebywania z krewnymi i przyjaciółmi, 

pilnie należało wprowadzić środki łagodzące konsekwencje dla zdrowia fizycznego i 

 
52 https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/ 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3219179561426828
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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psychicznego, oprócz dostarczania do domu niezbędnych towarów i leków. Szybkie wdrożenie 

obejmowało również proste interwencje, takie jak częsty kontakt telefoniczny z seniorami. 

Czy pandemia doprowadziła do szybszego/wolniejszego wdrażania już 

zaplanowanych/nowych środków? 

Niezbędne było szybkie wdrożenie działań strategicznych mających na celu bezpieczeństwo i 

wsparcie całej społeczności, zwłaszcza starszych mieszkańców, w celu zmniejszenia 

prawdopodobieństwa infekcji i ochrony seniorów. Zostało to zrealizowane poprzez 

zastosowanie ogólnych środków, wspólnych dla całej populacji, ale które w przypadku osób 

starszych i ich związku ze zwiększonym ryzykiem ma jeszcze większe znaczenie. Środki te 

polegały na zachowaniu dystansu społecznego, częstej higienie rąk i etykiecie oddechowej. 

Jakie dodatkowe wysiłki podjęto w związku z tym problemem? 

Głównym przesłaniem burmistrza od początku izolacji do różnych specjalistów, pracowników 

gminy oraz lokalnych instytucji i stowarzyszeń było: „Nie zostawiaj nikogo w tyle”. W ten sposób 

zawsze staramy się dotrzeć do osób najbardziej odizolowanych i wrażliwych. Wysiłek ten 

osiągnięto również wspólnie z wolontariuszami, którzy chętnie pomagali innym. Należy również 

podkreślić pewne dodatkowe wysiłki, a mianowicie znaczenie zespołu ochrony ludności, który 

od początku pandemii rozszerzył swój zespół, aby pomóc w reakcji na ludność. Jak również 

wszystkie rozszerzone spotkania w celu planowania interwencji we współpracy z Radami Parafii, 

które pomogły zidentyfikować potrzeby i środki podejmowane przez dzielnicę gminy, we 

współpracy z Burmistrzami Rady Parafialnej, którzy chętnie zgłosili się do wsparcia społeczności. 

Podkreślamy niezwykłe wsparcie udzielone przez Gminę Arouca we wspieraniu transportu 

obywateli mieszkających na obszarach, których sieć komunikacyjna była do tej pory objęta 

jedynie siecią szkolną. W fazie odosobnienia sieć transportu szkolnego została zlikwidowana, a 

gmina szybko ominęła ten problem, zapewniając środki transportu i przydzielając pracowników, 

aby zapewnić mieszkańcom obszarów dotkniętych likwidacją szkolnej sieci komunikacyjnej 

nadal dostęp do centrum gminy do uczestniczenia w wizytach lekarskich lub zakupu artykułów 

spożywczych i leków. 

W jaki sposób miasto przyjazne starzeniu może przystosować się do nieoczekiwanego 

scenariusza pandemii? 

Społeczność przyjazna starzeniu dostosowuje się do nieprzewidzianego scenariusza pandemii, 

zawsze myśląc o całej społeczności i mając jeden cel, jakim jest dotarcie do wszystkich, jak 

wspomniano wcześniej w głównym przesłaniu burmistrza „Nie zostawiaj nikogo w tyle”. Cel ten 

został osiągnięty dzięki wytrwałości, zaangażowaniu, poświęceniu i doskonałej pracy zespołowej 

całego personelu Urzędu Gminy, Rad Parafialnych wraz z lokalnymi instytucjami i 

stowarzyszeniami, w tym prywatnymi instytucjami solidarności społecznej (IPSS), Strażą 

Pożarną, policją (GNR), pośród innych. 
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City/Community: Torres Vedras 

Nazwa inicjatywy: Aqui, acolá por onde andará? 

Dziedzina interwencji: promocja i uczestnictwo społeczne, szacunek i integracja społeczna, 

społeczność i opieka zdrowotna 

Program „Aqui, acolá por onde andará?” („Tu, tam, gdzie będzie?”) opiera się na stworzeniu 

zestawu produktów edukacyjnych/walizek pedagogicznych przeznaczonych dla seniorów, które 

krążą po gminie w sposób wędrowny, stając się narzędziami mediacji kulturowej i facylitatorami 

edukacji. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2020 r. w odpowiedzi na kryzys pandemiczny, 

strategicznie skierowany w pierwszej fazie do prywatnych instytucji solidarności społecznej 

(IPSS) wspierających osoby starsze w gminie, które stanęły w obliczu niezwykle trudnego i 

wrażliwego kontekstu. 

Jej celem jest zatem zmniejszenie fizycznej i społecznej izolacji osób starszych poprzez 

zapewnienie im poczucia przynależności do społeczności i możliwości kontaktu z nowymi 

obszarami wiedzy. Od początku swojego istnienia uzyskała partnerstwo 85% gminnych IPSS 

wspierających osoby starsze, co doprowadziło do powstania 15 zasobów edukacyjnych i dotarcia 

do 1395 mieszkańców. Ponadto oczekuje się, że w 2022 r. zostanie on rozszerzony o seniorów 

niezinstytucjonalizowanych, którzy regularnie uczestniczą w innych projektach realizowanych w 

gminie. 

Rysunek 48 – Przykładowe przedmioty z walizek pedagogicznych 

 

Zródło:  Strona internetowa Torres Vedras 53 

Więcej informacji: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/aqui-acola-por-onde-andara/  

 
53 http://www.cm-tvedras.pt/  

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/aqui-acola-por-onde-andara/
http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas-header/2021/09/02/bordados/bordados_w847.png
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Nazwa inicjatywy: Infolinia psychospołeczna (Linha de Apoio Psicossocial) 

Dziedzina interwencji: Szacunek i integracja społeczna, Społeczność i opieka zdrowotna, 

Społeczność i informacja 

Linha de Apoio Psicossocial (infolinia psychospołeczna) była jednym z nadzwyczajnych środków 

wdrożonych jako reakcja w nagłych wypadkach przez gminę Torres Vedras na pandemię Covid-

19. Został uruchomiony zaledwie trzy dni po rozpoczęciu obowiązkowej  izolacji w marcu 2020 

r. i miał na celu wspieranie szczególnie wrażliwych obywateli, czyli seniorów w sytuacjach 

izolacji, choroby psychicznej, deprywacji lub innego rodzaju potrzeb. Działała w partnerstwie z 

samorządami i innymi podmiotami sieci lokalnej w następujących obszarach: 

• Udzielanie informacji (wyjaśnienie wątpliwości dotyczących pandemii, istniejące 

wsparcie, obowiązujące przepisy) 

• Dystrybucja bonów żywnościowych; 

• Rezerwacja testów Covid-19; 

• Pilne naprawy domowe; 

• Zajęcie się sytuacjami deprywacji ekonomicznej i mieszkaniowej; 

• Wsparcie w przemieszczeniach/transportach; 

• Wsparcie psychologiczne; 

• Pozyskiwanie i dostarczanie do domu leków i artykułów pierwszej potrzeby; 

W okresie funkcjonowania (od 16 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.) wykonano 4790 połączeń 

telefonicznych z obsługą infolinii. 

Więcej informacji: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/linha-de-apoio-psicossocial-tvedras/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-

premio-autarquia-familiarmente-responsav/  

 

Nazwa inicjatywy: Vouchery „Agir Local” 

Dziedzina interwencji: szacunek i włączenie społeczne, społeczność i opieka zdrowotna 

W ramach odpowiedzi na pandemię Covid-19, gmina Torres Vedras wdrożyła w 2020 r. zestaw 

środków mających na celu przyczynienie się do złagodzenia utraty dochodów w jej populacji 

poprzez zagwarantowanie najsłabszym grupom dostępu do podstawowe potrzeby. Program 

„Vales Agir Local” („Bony Act Local”) był jedną z wdrożonych odpowiedzi na sytuacje niedoboru 

żywności. Było to wsparcie finansowe w postaci bonów zakupowych (na zakup artykułów 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/linha-de-apoio-psicossocial-tvedras/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-premio-autarquia-familiarmente-responsav/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-premio-autarquia-familiarmente-responsav/
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pierwszej potrzeby), przyznawane po ocenie sytuacji niedoboru żywności oraz w zależności od 

sytuacji społeczno-ekonomicznej obywatela/gospodarstwa domowego. 

W okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. przydzielono 1050 bonów na zakup żywności i 

innych podstawowych towarów w 76 partnerskich placówkach handlowych, obejmujących 

łącznie 1207 osób i reprezentujących wpływ finansowy w wysokości 26 250 EUR. 

Rysunek 49 – Reklama programu bonów Agir Local 

 

Źródło: Strona internetowa gminy Torres Vedras54 

 

Więcej informacji: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-

mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-

alimentar-a-municipes-carenciados/  

 

Nazwa inicjatywy: Ajuda Porta à Porta 

Dziedzina interwencji: szacunek i integracja społeczna, społeczność i opieka zdrowotna 

Środek ten został uruchomiony przez gminę we współpracy z lokalnymi radami obszaru w celu 

ustanowienia sieci dystrybucji żywności w celu wspierania szczególnie wrażliwych obywateli. 

Inicjatywa pod nazwą Ajuda Porta a Porta (Pomoc od drzwi do drzwi) miała na celu nabycie i 

dostarczenie do domu podstawowych produktów żywnościowych mieszkańcom, którzy byli w 

profilaktycznej izolacji i bez wsparcia rodziny, a mianowicie części populacji osób starszych i 

słabszych, takich jak cierpiących na przewlekłą chorobę, raka, niepełnosprawność lub 

niezdolność do pracy. 

Udzielone wsparcie dotarło do 138 obywateli, pomagając złagodzić silny wpływ obowiązkowej 

izolacji na zdrowie i samopoczucie osób starszych. 

Więcej informacji: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-

de-bens-alimentares/  

 

 
54 https://www.cm-tvedras.pt/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-alimentar-a-municipes-carenciados/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-alimentar-a-municipes-carenciados/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-de-bens-alimentares/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-de-bens-alimentares/
https://www.cm-tvedras.pt/
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Perspektywa gminy odnośnie wdrażanych praktyk i ich wpływu 

Czy Covid-19 zwiększył poziom wysiłków Twojego miasta/społeczności w zakresie wdrażania 

środowisk przyjaznych osobom starszym? 

Kiedy wybuchła pandemia, gmina starała się nawiązać wcześniej istniejącą współpracę z różnymi 

podmiotami w społeczności lokalnej, poprzez skonsolidowaną strukturę społeczną, w celu 

przeniesienia istniejących sieci miejskich do środowiska cyfrowego. Dokonano tego poprzez 

utworzenie grup kontaktowych na WhatsApp, składających się z gminy Torres Vedras, ochrony 

ludności, zdecentralizowanych służb publicznych, wszystkich instytucji solidarności społecznej z 

odpowiedziami dla seniorów, a także podmiotów prywatnych. Powstały również grupy o 

charakterze sektorowym z aptekami i jednostkami ochrony zdrowia. Zastosowanie architektury 

infrastruktury technologicznej mikrosieci z logiką tworzenia kanałów komunikacyjnych okazało 

się niezwykle skuteczne i strukturalne w szybkiej identyfikacji problemów i konstruowaniu 

rozwiązań. Odtąd stworzono rutynę spotkań, w ramach których zespoły Gminy zaczęły spotykać 

się okresowo z dyrektorami i personelem technicznym instytucji społecznych, wykorzystując 

słuchanie jako metodologię oceny ograniczeń, potrzeb lub niespełnionych aspiracji, i w których 

zaczęto reagować na te sytuacje. ukształtować się. 

Na przykład projekt „Walizki pedagogiczne” powstał z wsłuchiwania się w potrzeby osób, które 

na co dzień pracują w instytucjach wspierających osoby starsze. Pandemia przyniosła głębokie 

zmiany w rutynach, z zasadami, które odczłowieczały życie zinstytucjonalizowanych osób 

starszych, ograniczając dotyk fizyczny, uniemożliwiając im opuszczenie lokalu i odwiedzanie 

członków rodziny, prowadząc do poczucia izolacji, izolując te struktury od reszty społeczności . 

Tak więc początkowo ustalonym priorytetem i wyzwaniem było przywrócenie radości życia 

seniorom poprzez konkretne odpowiedzi, z myślą nie tylko o mieszkańcach tych instytucji, ale 

także o tych, którzy nie są zinstytucjonalizowani. Na początku należało zagwarantować 

najbardziej podstawowe potrzeby (żywność, leki, opieka zdrowotna), przechodząc przez różne 

poziomy, w tym książki, wraz z ustanowieniem systemu dostarczania książek „od drzwi do 

drzwi”. Rola gminy polegała w dużej mierze na ułatwianiu, mediacji i zarządzaniu poprzez 

wymianę informacji, na przykład w sytuacjach trudności w dostępie do recept przez seniorów, 

gdy problem został łatwo zidentyfikowany i zakomunikowany różnym partnerom (jednostkom 

opieki zdrowotnej). i aptek) za pośrednictwem cyfrowych grup kontaktowych, co prowadzi do 

szybkiego rozwiązania gwarantującego przyjmowanie leków. 

Doszło do kilku epidemii w strukturach mieszkaniowych dla osób w podeszłym wieku (ERPI), 

które wymagały szybkiej rekrutacji specjalistów i wolontariuszy do udzielania pomocy osobom 

starszym, a także wsparcia psychologicznego dla personelu tych instytucji zarażonych COVID-19. 

Te bardziej intensywne chwile pozwoliły na przetestowanie nowych rozwiązań i wymyślenie 

propozycji, które nie ograniczały się tylko do tymczasowych reakcji, a niektóre działania stały się 

częścią stałych interwencji, jakie gmina ma na rzecz wsparcia osób starszych. Podsumowując, jak 

wspomniano wcześniej, inicjatywy te doprowadziły do współpracy, opracowanej przez 

mikrosieci, które tworzą strukturalną kapilarność i dostosowują się do lokalnej sieci 

instytucjonalnej. 

Jakie środki nadzwyczajne musiały zostać podjęte w odniesieniu do osób starszych w twojej 

społeczności? 

Przykładem działania, które było proste do wdrożenia i bardzo skuteczne, była Infolinia 

Psychospołeczna. Ta infolinia miała fundamentalne znaczenie, ponieważ umożliwiała szybkie 
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rozwiązywanie trudnych do rozwiązania problemów. Ten kanał komunikacji pomógł 

ustrukturyzować całą architekturę systemu wsparcia i był szybkim sposobem na utrzymanie 

kontaktu z otoczeniem i uporządkowanie odpowiedzi. Gdy w marcu 2020 r. ogłoszono pierwsze 

zamknięcie państwowe, linia została natychmiast uruchomiona, do tego stopnia, że została 

otwarta w zaledwie trzy dni, stając się praktycznie jedynym kontaktem dostępnym dla obywateli 

w czasie, gdy wszystkie placówki były zamknięte, a ośrodki zdrowia przesilone i niewydolne.  

Mając szczęście przebywać na terytorium, na którym wszystko jest łatwo połączone i 

skoordynowane, wszystko jest robione na czas i z natychmiastową reakcją. 

System dystrybucji żywności był kolejnym środkiem, który był prosty do uruchomienia i był 

skuteczny, ponieważ wykorzystywał oddolną obecność rad parafialnych i działał jako łącznik, 

łączący rodziny z siecią dystrybucji niezbędnych towarów. Władze lokalne zademonstrowały za 

pomocą tych inicjatyw kryzysowych zdolność do łatwego wykonywania odpowiedzi, co jest 

praktyką, która jest częścią sposobu myślenia podczas planowania interwencji w logikę sieci, 

poprzez aktywację istniejących zasobów w społeczności i prowadzi do znacznie szybszego 

działania i bardziej skuteczne w sytuacjach awaryjnych. 

Czy pandemia doprowadziła do szybszego/wolniejszego wdrażania już 

zaplanowanych/nowych środków? 

Przyspieszono cyfryzację kilku procesów administracyjnych Gminy. Pandemia doprowadziła nas 

do szybszej komunikacji międzyinstytucjonalnej, z łatwiejszymi w użyciu kanałami 

komunikacyjnymi, które zostały utrzymane po użyciu na początku pandemii. Na przykład, dzisiaj 

zaczyna się w niektórych przypadkach unikać korzystania z poczty e-mail na rzecz systemów 

przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp. 

Podobnie pilność interwencji podczas pandemii doprowadziła do większej nieformalności ze 

względu na potrzebę bliskości z ludnością, w której popularne stało się korzystanie z 

wideokonferencji, które teraz stanowią również część codziennego zarządzania i komunikacji 

miejskiej ze społecznością i jej instytucjami . Takie wykorzystanie środków cyfrowych okazało się 

bardzo ważne dla dotarcia do ludności o niższym poziomie wiedzy, ale korzystającej na co dzień 

ze środków cyfrowych, i umożliwiło im na przykład proste przesyłanie dokumentów w sprawach 

administracyjnych. Wraz z tym nastąpił również proces debiurokratyzacji usług komunalnych, 

czyniąc je bardziej dostępnymi i bliższymi ludności. 

Na poziomie instytucjonalnym nastąpiło wzmocnienie więzi z partnerami, z którymi wcześniej 

nie było tak częstego kontaktu. Chociaż bliskie, relacje były formalne, ale wraz z pandemią 

nastąpił większy współudział i osobista bliskość z lokalnymi instytucjami. Z drugiej strony 

uwidoczniono kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, które zostały ujawnione, łamiąc 

tabu, zarówno w społeczeństwie, jak i na szczeblu politycznym. Pandemia pokazała cichą 

rzeczywistość tej plagi, prowadząc społeczeństwo do większej świadomości i wykorzystując 

potrzebę inwestycji politycznych w tych dziedzinach. 

Jakie dodatkowe wysiłki podjęto w związku z tym problemem? 

Współpraca jako narzędzie inicjatyw miejskich była również rozumiana jako niezbędna i od 

dawna mówi się o niej na poziomie teoretycznym, ale została podniesiona do świadomości wraz 

z nadejściem pandemii podczas łączenia dostępnych zasobów, w tym wkładu, który każdy aktor 

może wnieść. Gmina testowała rozwiązania, które obecnie są programami, w obszarach, w 

których już wcześniej uważano za ważne ukierunkowanie inwestycji, ale gdzie wcześniej trudno 

było uzyskać szerokie poparcie polityczne. Dwoma przykładami były polityki mieszkalnictwa 
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socjalnego, w których testowano nowy program mieszkalnictwa awaryjnego, który od tego czasu 

stał się polityką publiczną. Innym przykładem był program „Agir Local – Vouchery pierwszej 

potrzeby”, który umożliwił przetestowanie niektórych odpowiedzi opartych na idei pieniądza w 

społeczności, środka, który ma wpływ na różne podmioty i sektory społeczności. Wszystkie te 

wyzwania, które spowodowały bardzo znaczące szkody dla ludności, były również bardzo 

owocnym kontekstem uczenia się, w którym zdolność gminy i społeczności lokalnej do radzenia 

sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami wzrosła, zyskując większą odporność oraz bardziej 

ekspresyjne i włączające myślenie. 

Dodatkową zmianą był sposób, w jaki postrzegana jest usługa publiczna, która jest bardzo 

kojarzona z przestrzenią fizyczną i która została zmieniona wraz z pandemią, pokazując, że usługa 

publiczna to znacznie więcej niż usługa w budynku. W kontekście pandemii wywołane wyzwanie 

prowadzi do pytania, w jaki sposób można świadczyć usługi publiczne, gdy przestrzenie są 

zamknięte, lub na przykład, jak zagwarantować dostęp do kultury w ograniczonej sytuacji. Te 

pytania wymusiły tworzenie odpowiedzi i rozwiązań, które zmieniły zakres i postrzeganie 

obywateli w odniesieniu do struktur miejskich, a teraz jest znacznie silniejsza wola dotarcia do 

obywateli. 

W jaki sposób miasto przyjazne starzeniu może przystosować się do nieoczekiwanego 

scenariusza pandemii? 

Wobec rosnącej możliwości wystąpienia nieprzewidywalnych sytuacji w dzisiejszym świecie o 

silnym wpływie na społeczeństwo, konieczne jest promowanie osób starszych jako decydentów 

w życiu publicznym, zachęcając ich do udziału w procesie decyzyjnym. Jednocześnie konieczne 

jest ponowne przemyślenie logiki tradycyjnych instytucji, ERPI, ponieważ instytucje te 

funkcjonują jako swego rodzaju forteca ochronna dla osób starszych, ale które są nieco 

zagrożone, gdy pojawia się globalny kryzys, taki jak pandemia. Musimy ponownie przemyśleć 

kwestię struktury społecznej, braku różnorodności wsparcia społecznego i małej zdolności 

adaptacyjnej oraz sposobu, w jaki osoby starsze są wspierane. Im bardziej zaangażowani w 

społeczność i sieć są seniorzy, tym łatwiej otrzymają wsparcie w sytuacjach kryzysowych, w 

których skuteczniej wspierane jest lepsze samopoczucie i szczęście. Relacje społeczne i 

międzyludzkie mają fundamentalne znaczenie i konieczne jest zwalczanie samotności, 

problemu, który sprawia, że najbiedniejsze populacje są bardziej narażone. Powinno się to 

odbywać przy większym zaangażowaniu osób starszych w życie wspólnotowe, unikając sytuacji 

segregacji. 

Jednym ze sposobów przystosowania się jest bardzo dobre poznanie rzeczywistości 

społeczeństwa, ponieważ nie można dobrze działać, gdy nie jest się tego świadomym. Osoby 

starsze nie są społeczeństwem jednorodnym, wbrew powszechnemu przekonaniu, że brakuje 

świadomości heterogenicznej natury populacji seniorów. W tym celu należy stworzyć kanały 

zbliżeniowe, które umożliwią nam szybkie dotarcie z realizowanymi projektami nie tylko do 

zinstytucjonalizowanego społeczeństwa; ale także inne osoby starsze żyjące w społeczności. 

Inną ważną cechą jest posiadanie dobrej bazy danych, zawierającej usystematyzowane 

informacje o społeczności i terytorium lokalnym. W naszej gminie mieliśmy na to przykład z 

koniecznością testowania personelu ERPIs na początku pandemii, gdzie konieczne było 

posiadanie danych, aby zrozumieć wielkość instytucji i priorytetyzować badane grupy, a dla 

których konieczne było szybkie podejmowanie decyzji. Ten rodzaj informacji implikuje 

posiadanie baz danych o terytorium, które muszą być zdigitalizowane i uporządkowane, aby 

umożliwić wykorzystanie nauki o danych do reagowania na te sytuacje katastroficzne. 
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Jednocześnie, jeśli chcemy być blisko ludzi, musimy mieć mediatorów, którzy są w tym procesie 

niezbędni, będąc w ciągłym kontakcie ze społecznością. 

 

Hiszpania 
 

Miasto/gmina: Carreño 

Nazwa inicjatywy: Grupy WhatsApp i agenci społeczni 

Dziedzina interwencji: Społeczność i opieka zdrowotna, komunikacja i informacja, szacunek i 

integracja społeczna 

Aby zmniejszyć wyzwania, jakie przyniosła pandemia, gmina Carreño polegała na sieciach 

społecznościowych i grupach WhatsApp, w których nawiązano bezpośredni kontakt z seniorami, 

zapewniając codzienny akompaniament, unikając izolacji społecznej i stymulując różne 

umiejętności poprzez rozwój gier pamięciowych, filmów oraz wyzwania sportowe, takie jak małe 

ćwiczenia i zdrowe gotowanie. 

Gmina wdrożyła również postać „agentów socjalnych”, sąsiadów, którzy przed pandemią 

przeszli podstawowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przez pracowników służby zdrowia i 

którzy podczas odosobnienia byli w stanie poinformować swoich sąsiadów o zmianach w 

przepisach miejsce lub na przykład oferowanie załatwienia dla nich sprawunków. 

 

Nazwa inicjatywy: Program wolontariatu „Carreño Solidario” 

Dziedzina interwencji: Społeczność i opieka zdrowotna, Komunikacja i informacja, Szacunek i 

integracja społeczna 

W marcu 2020 r. wraz z rozpoczęciem izolacji i ograniczeń ruchu sanitarnego, gmina wraz z 

Samorządem Czerwonego Krzyża uruchomiła plan awaryjny mający na celu wsparcie najbardziej 

narażonych grup społeczności (wśród których znaczna część stanowią osoby starsze) w radzeniu 

sobie z nimi. w wyjątkowej sytuacji wywołanej pandemią. 

W ten sposób powstała sieć wolontariatu „Carreño Solidario” („Carreño Solidary”) poprzez 

założenie ogólnodostępnego na co dzień adresu e-mail i infolinii telefonicznej, do której osoby 

zainteresowane współpracą w charakterze wolontariusza powinny podać swoje dane osobowe 

i kwalifikacji, z wolontariuszami skontaktowano się później, a po ustaleniu zadań, które w 

każdym przypadku i czasie były niezbędne, zostali odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni do 

wspierania społeczności. Kilka dni później od uruchomienia programu utworzono również 

psychologię on-line usługa opiekuńcza, której celem jest zapewnienie natychmiastowego 

wsparcia każdej osobie, która potrzebowała pomocy. 

 

Nazwa inicjatywy: Monitoring usługi telefonicznej dla osób starszych 

Dziedzina interwencji: Społeczność i opieka zdrowotna, komunikacja i informacja 

Usługa ta powstała wraz z wybuchem pandemii w marcu 2020 r. i była obsługiwana przez 

pracowników gminy, którzy nawiązali kontakt telefoniczny z mieszkańcami Carreño w wieku 75+, 
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mieszkającymi samotnie lub ze swoim partnerem. Usługa monitorowania miała na celu 

utrzymywanie kontaktu i śledzenie populacji seniorów, która była jedną z najbardziej wrażliwych 

grup wiekowych, a także poznanie ich potrzeb i zajęcie się ich trudnościami. Do końca okresu 

izolacji monitoring prowadzony był nadal przez pracowników gminy, którzy po zniesieniu 

ograniczeń zdrowotnych wykonywali pracownicy ośrodków pomocy społecznej. 

 

Nazwa inicjatywy: Join to Make Facemass 

Dziedzina interwencji: Społeczność i opieka zdrowotna, Komunikacja i informacja 

Aby wesprzeć zapobieganie przenoszeniu Covid-19 wśród ludności oraz wzrost cen związany z 

niedoborem masek na twarz dla osób, gmina Carreño rozpoczęła w marcu 2020 r. kampanię 

„Dołącz do tworzenia masek na twarz”, aby wesprzeć markę i przekazanie maski na twarz tym, 

którzy jej najbardziej potrzebowali. Dzięki materiałowi podarowanemu przez firmę Sontara 

Asturias zlokalizowaną w dolinie Tamón oraz grupę wolontariuszy zebranych przez gminę (około 

stu kobiet z całej społeczności), rozpoczęto kampanię produkcji masek z tkaniny, które były 

zgodnie ze wszystkimi protokołami BHP. 

Na początkowym etapie maski na twarz zostały rozprowadzone wśród personelu pierwszej linii 

jako personelu siedmiu ośrodków geriatrycznych w Carreño i osób świadczących usługi opieki 

domowej, a także grup wrażliwych. Wkrótce udostępniono je również dla ogółu ludności, która 

mogła łatwo odebrać maskę z sieci punktów odbioru, które były rozprowadzane wśród sklepów 

i placówek gminy. Równolegle z produkcją i dystrybucją masek prowadzona była kampania 

informacyjna mająca na celu dostarczenie wskazówek i porad dotyczących prawidłowego 

używania masek na twarz i ogólnie środków ochrony osobistej. 

Rysunek 50 – Lokalni wolontariusze produkujący maski 

 

Źródło: Strona miasta Carreño55 

 
55 https://www.ayto-carreno.es  

https://www.ayto-carreno.es/
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Więcej informacji: 

https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-

solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY   

 

Nazwa inicjatywy: No me llames soledad 

Dziedzina interwencji: Społeczność i opieka zdrowotna, Komunikacja i informacja 

Zainicjowany w 2019 r. przez Asturyjską Federację Rad Miejskich (FACC) i jako kampania sieci 

społecznościowej mająca na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości na temat 

przypadków samotności dotykających lokalną starszą populację, projekt „No me llames soledad” 

(„Nie nazywaj mnie samotnością ”) rozszerzył swój zakres i cele na początku pandemii Covid-19. 

Mając na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom, jakie dla seniorów wywierają okresy 

przymusowego odosobnienia w domu, w ramach projektu rozpoczęto działanie, w ramach 

którego uczniowie lokalnych przedszkoli i szkół podstawowych wysyłali do osób mieszkających 

w domach seniora listy bożonarodzeniowe z pismami lub rysunkami. oraz osoby korzystające z 

miejskich usług opieki domowej lub teleopieki. 

Gmina Carreño była jedną z rad lokalnych, które przyłączyły się do inicjatywy, w której w tej 

pierwszej edycji uczestniczyło około 3 000 dzieci. Po sukcesie pierwszej edycji program został 

odnowiony i w obecnej edycji 2022 uczniowie z samorządowych placówek oświatowych napisali 

649 pism i rysunków dla osób starszych przebywających w placówkach samorządowych lub w 

swoich domach otrzymujących pomoc domową lub komunalną. usługi teleopieki. Dodatkowym 

celem jest utrzymanie więzi międzypokoleniowej między obiema grupami (dziećmi i osobami 

starszymi), stąd osoby starsze są zachęcane do, zgodnie z ich wolą, odpowiadania na listy i 

utrzymywania relacji z dziećmi uczestniczącymi w inicjatywie. 

Więcej Informacji: 

http://asturiasredconsalud.blogspot.com/  

https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-

ntvo.html  

https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY
https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY
http://asturiasredconsalud.blogspot.com/
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-ntvo.html
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Perspektywa gminy odnośnie wdrażanych praktyk i ich wpływu 

Czy Covid-19 zwiększył poziom wysiłków Twojego miasta/społeczności/społeczności w 

zakresie wdrażania środowisk przyjaznych osobom starszym? 

Zawsze stawiamy na pierwszym miejscu dobro ludzi i zdolność reagowania na ich potrzeby. 

Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ zarządzanie komunalne to wysiłek zespołowy. Rady Miejskie 

udzielają społeczeństwu wielu odpowiedzi. Czasami są to usługi komunalne, pomoc społeczna i 

ekonomiczna, czasami konieczne jest wykonanie przez nas prac i sprzętu. A innym razem 

konieczne jest załatwienie procedur i formalności administracyjnych. Teraz, w obliczu kryzysu 

zdrowotnego, oprócz tego, że nie obniżamy czujności w zakresie osiągniętego przez nas 

dobrobytu, musimy stawić czoła nowym wyzwaniom: przezwyciężyć go i przyczynić się do 

ożywienia gospodarczego. 

W jaki sposób miasto przyjazne starzeniu może przystosować się do scenariusza pandemii? 

Jutro zawsze było formą niewiadomą, nierzeczywistości. W czasach koronawirusa pewników jest 

jeszcze mniej. Konieczność zdystansowania się poprzez izolowanie się w naszych domach odbija 

się na tych, którzy są najbardziej bezbronni, także na tych, którzy są grupami ryzyka, którzy nie 

mają rodziny ani sieci wsparcia. Osoby z problemami psychospołecznymi podczas porodu 

również wymagały większej interwencji władz miejskich. Zdarzały się przypadki osób 

próbujących uciec z ośrodka, w którym się znajdowały, i przypadki, że chociaż nie mogły żyć 

samodzielnie, odmawiały otrzymania pomocy. Musieliśmy uciekać się do sądów, aby z 

odpowiednim nakazem sądowym mogli być odpowiednio otoczeni opieką i leczeniem przez 

profesjonalistów. 

Źródło: Asturyjska Federacja Rad Miejskich i Gminy Carreño 

Rysunek 51 – Wymiana listów “No me llames soledad” programme 
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Niezbędne były również bardziej ekonomiczne środki, aby przystosować się do szkoleń i pracy 

online, pomimo tego, że jesteśmy radą o dobrej orografii i na obrzeżach, nasze połączenia są 

okropne w większości rady. Komunikacja jest kompetencją państwa. Byliśmy z Księstwem w fazie 

przeglądu i zarzutów wobec Planu Państwowego PEBA 2020 (Program Rozbudowy 

Szerokopasmowej Nowej Generacji), kiedy wybuchł kryzys zdrowotny i wszystko się zatrzymało. 

Brak łączy szerokopasmowych wysokiej jakości, co utrudnia szkolenie lub telepracę. Zanim stan 

alarmowy został zaostrzony i zadekretowany, musieliśmy np. pomagać ludziom, którzy spędzali 

tu kilka dni, wrócić do miejsca zamieszkania, a oni wyczerpali nieliczne środki, jakie mieli. Są 

osoby, których rodzina jest w innym kraju i nie mogła z nimi wrócić. 

Musieliśmy pogodzić się z większymi wydatkami przy mniejszych dochodach i dlatego 

musieliśmy czerpać z reszty (oszczędności komunalne, które mieliśmy). Priorytetem było 

dostosowanie dostępnych środków do zaspokojenia pojawiających się potrzeb w zakresie 

reaktywacji zdrowotnej i ekonomicznej. 

Czy pandemia doprowadziła do szybszego/wolniejszego wdrażania już 

zaplanowanych/nowych środków? 

Doprowadziło to do szybszego wdrożenia istniejących środków i usług poprzez przeniesienie ich 

do formatów telematycznych lub telefonicznych, a także do konieczności promowania nowych 

niezbędnych środków. 

Jakie dodatkowe wysiłki podjęto w związku z tym problemem? 

Zwiększenie gminnej pomocy społecznej. Pozycja ekonomiczna mająca pomóc najsłabszym 

dzielnicom została zwiększona o 22%. 

Cotygodniowy kontakt telefoniczny samorządu lokalnego z domami seniora rady. Jest ich 7, 

wszystkie są prywatne, z zaaranżowanymi miejscami, są wzywani co tydzień podczas porodu, 

aby zobaczyć, jak się czują (osoby starsze i personel) i czego potrzebują, podarowano im mydła, 

suknie i maski. Maski są wykonywane przez wolontariuszy, a gmina zapewnia materiały i koszty 

sterylizacji. 

Kampania na rzecz zbiórki żywności i darowizn ekonomicznych: Komisja Świąteczna „El Pegoyu” 

w Guimarán, przy wsparciu Rady Miasta, promowała kampanię zbierania żywności i produktów 

higienicznych w domu, a także darowizny ekonomiczne na rzecz Czerwonego Krzyża za plan 

RESPONDE Czerwonego Krzyża przed Covid-19. 

Turcja 
 

Miasto/gmina: Çanakkale 

Nazwa inicjatywy: Vefa Destek Hizmetleri – Loyalty Support Services 

Dziedzina interwencji: szacunek i integracja społeczna; Społeczność i opieka zdrowotna; 

Mieszkania; Komunikacja i informacja; Transport 

Od początku pandemii najbardziej dotknięci byli seniorzy. Musieli zostać w domu, aby się chronić 

i dlatego potrzebowali dodatkowej ręki do robienia zakupów spożywczych. W celu zaspokojenia 

tych potrzeb, służby pogotowia zostały przystosowane do udzielania w tym zakresie również 

wsparcia osobom starszym. Szczególnie w okresach blokady osoby starsze mogą dzwonić pod 

numer 112 i prosić o pomoc w niektórych codziennych czynnościach, takich jak zakupy 
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spożywcze, dostarczanie leków, obserwacja lekarska lub pobieranie emerytur. Ta „Grupa 

wsparcia lojalności” była obsługiwana przez sieć wolontariuszy i dostępna dla wszystkich 

jedenastu dystryktów Çanakkale. Ponadto w ramach kampanii rozpoczęto produkcję własnych 

masek na twarz, które miały być bezpłatnie rozprowadzane wśród lokalnej ludności. 

W pierwszym miesiącu pandemii w Turcji, czyli w marcu 2020 r., w centralnym dystrykcie 

Çanakkale odebrano około 27 000 telefonów, z czego dwie trzecie dotyczyło wsparcia w 

codziennych obowiązkach, a jedna trzecia pomocy psychologicznej. W Yenice, dzielnicy, której 

mieszkańcy to głównie seniorzy, na przykład odebrano 20 000 telefonów, z czego 45% dotyczyło 

pobierania emerytur. Według aktualnych danych (do 1 marca 2022 r.) na usługi doradcze w 

centrum miasta osiągnięto łącznie 21 229 osób. 

Od momentu uruchomienia projekt dotarł do ponad 200000 mieszkańców. Liczba masek na 

twarz wyprodukowanych przez grupy lojalnościowe w początkowych fazach pandemii wynosiła 

ponad 220 000. Później, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na maski, wyprodukowano 2,3 

mln więcej w publicznych ośrodkach edukacji i zawodowych liceach. Ponadto w szkołach 

zawodowych prowadzona była produkcja środków dezynfekcyjnych przede wszystkim na 

potrzeby woj. Co więcej, w ramach akcji „Wystarczy nam dla nas” władze lokalne nie chciały, aby 

starsi obywatele czuli się zapomniani, dlatego w niektórych przypadkach wspierali ich obchody 

urodzin poprzez wolontariuszy, którzy szli do ich drzwi, aby złożyć najlepsze życzenia . W całym 

okresie wdrażania liczba obywateli, do których dotarła, wyniosła około 65 000. 

 

Źródło: Gubernatorstwo 

Więcej informacji: 

http://www.canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-calismalari   

http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-

basinda  

http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/biz-bize-yeteriz-evinde-kal-saglikla-kal-canakkale  

    

Nazwa inicjatywy: Domy Studenckie pełniące rolę Bezpiecznego Domu 

Rysunek 52- Dostawa towarów do seniorów 

http://www.canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-calismalari
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/biz-bize-yeteriz-evinde-kal-saglikla-kal-canakkale
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Dziedzina interwencji: mieszkalnictwo; Społeczność i opieka zdrowotna 
 

Inicjatywa ta, mimo że nie była skierowana bezpośrednio do osób starszych, została pomyślana 

jako środek wspierający zapobieganie życiu i dobremu samopoczuciu osób starszych. Polegała 

więc na otwarciu akademików, które zostały zamknięte z powodu pandemii, dla pracowników 

służby zdrowia, którzy narażaliby swoich starych rodziców i krewnych na pozostanie w domu ze 

względu na ryzyko infekcji. Przewodniczył jej Prowincjonalny Dyrektoriat Młodzieży i Sportu w 

Çanakkale. 

Rysunek 53 – Przykład akademika udostępnionego pracownikom służby zdrowia 

 
Źródło: Gubernatorstwo Canakkale  

Więcej informacji: 

http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-

mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx  

 

Nazwa inicjatywy: Edukacja na odległość 

Dziedzina interwencji: Środowisko i opieka zdrowotna 

Chociaż inicjatywa ta nie była bezpośrednio skierowana i może wydawać się bezpośrednio 

związana z populacją seniorów, rzeczywiście stanowiła ważne wsparcie dla osób starszych, które 

mają obowiązek opiekuńczy lub dzielą gospodarstwo domowe z dziećmi. Podobnie jak we 

wszystkich krajach świata, edukacja twarzą w twarz została przerwana w naszym kraju podczas 

pandemii. Aby nie pozostawać w tyle w nauce, w naszym kraju rozpoczęto naukę na odległość. 

Jednak niektórzy studenci nie mieli ani komputera, ani połączenia z Internetem. Dla tych dzieci, 

które nie są finansowo niezdolne, nasza Prezydencja Republiki rozpoczęła kampanię edukacji na 

odległość. 

Za pośrednictwem Lokalnej Dyrekcji Edukacji w Çanakkale do szkół i uczniów szybko dostarczono 

2393 tablety. Dzięki temu dzieci, zwłaszcza te mieszkające razem ze starszym obywatelem w 

domu, były również chronione przed kontaktem z zewnątrz, a jednocześnie mogły śledzić swoje 

zajęcia szkolne i zadania. Dla pozostałych dzieci utworzono punkty wsparcia EBA (Sieć Edukacji i 

http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx
http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx
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Informacji) w łącznie 112 lokalizacjach, z których 1 jest mobilna, w województwie dla uczniów 

bez dostępu do Internetu i tabletu. 

Więcej informacji: 

http://www.canakkale.gov.tr/stklardan-ogrencilere-tablet-destegi  

 

Nazwa inicjatywy: Dr e-Pulse (Dr e-Nabız) 

Dziedzina interwencji: Społeczność i opieka zdrowotna, komunikacja i informacja 

Dr e-Nabız to system wideorozmów (Telezdrowie) Ministerstwa Zdrowia Turcji, za pomocą 

którego pacjenci i lekarze mogą umawiać się na wizyty online. System Dr e-Pulse umożliwił w 

czasie pandemii dostęp do świadczeń zdrowotnych osobom, u których testy na Covid-19 były 

pozytywne lub które miały kontakt z pozytywnym przypadkiem Covid-19. W ramach pandemii 

Covid-19 każdy pacjent mógł umówić się na wideorozmowę za pośrednictwem strony 

internetowej Centralnego Systemu Wizyt dla Lekarzy (MHRS) lub specjalnie utworzonej infolinii 

182. Gdy nadszedł czas wizyty, wykonywano telefony online za pomocą platformy e-Nabız. 

W centrum miasta Çanakkale było w sumie 117 pacjentów z Covid-19 i obywateli wysokiego 

ryzyka, którzy byli obecni i wspierani przez dr e-Nabıza. 

Więcej informacji: 

https://dr.enabiz.gov.tr/#/ 

 

Rysunek 54 – Logo Dr. e-Nabız 

 

Źródło:  Merostwo Çanakkale 

 

Perspektywa gminy odnośnie wdrażanych praktyk i ich wpływu 

Czy Covid-19 zwiększył poziom wysiłków Twojego miasta/społeczności/społeczności w 

zakresie wdrażania środowisk przyjaznych osobom starszym? 

Zgodnie z wywiadami z odpowiednimi jednostkami naszych jedenastu gubernatorów 

okręgowych wykazano, że Covid-19 jest zagrożeniem, na które nie jesteśmy przygotowani. To 

zagrożenie zmusiło każdą władzę do przygotowania się na podobne katastrofy w przyszłości. 

Ewentualna katastrofa nie dotknie seniorów tak bardzo, jak podczas tej pandemii. 

Podsumowując, Covid-19 podniósł poziom realizacji naszych obiektów miasta przyjaznego 

starzeniu. 

http://www.canakkale.gov.tr/stklardan-ogrencilere-tablet-destegi
https://dr.enabiz.gov.tr/#/
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Usługi doradcze świadczone były w ramach linii wsparcia psychospołecznego, która została 

stworzona po to, aby nasze osoby starsze nie oddalały się od życia społecznego, dzieliły się 

swoimi problemami i czuły się lepiej podczas przydzielania procedur ochrony naszych seniorów 

przed Covid-19. W ramach zmniejszenia gęstości przypadków z powodu Covid-19 i wysiłków 

normalizacyjnych przeprowadzono wizyty domowe u naszych obywateli w wieku powyżej 65 lat. 

Jakie środki nadzwyczajne musiały zostać podjęte w odniesieniu do osób starszych w twojej 

społeczności? 

Starszym obywatelom zabroniono wychodzenia o określonych porach dnia, aby chronić ich 

przed infekcją. Wspomniane w poprzednim rozdziale Grupy Wsparcia Lojalności były do ich 

dyspozycji we wszystkich ich potrzebach, od zakupów po wynagrodzenie. Dodatkowo rozwinięto 

istniejący system domowej opieki zdrowotnej, aby osoby starsze nie czuły się samotne. W 

naszym mieście niektóre bieżące działania przeznaczone dla osób starszych stały się 

obowiązkowe do wykonania online. W ten sposób, chociaż nasi starsi ludzie są w jak 

największym stopniu chronieni przed ryzykiem skażenia, ma się pewność, że nie pozostają w tyle 

w kontaktach społecznych. 

W następstwie decyzji podjętych w celu zapewnienia, że nasze osoby starsze zostaną w domu, 

aby nie mieć problemów zdrowotnych związanych z Covid 19, w Centrum Koordynacyjnym ds. 

Bezpieczeństwa i Sytuacji Kryzysowych w w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie żywności, 

leków i środków czystości, a także uzyskania informacji o naszych modelach usług, z których 

mogą skorzystać. Personel pracujący w Dyrekcji został przydzielony do zadań w ramach Linii 

Pomocy Społecznej. Na życzenie naszych seniorów zrealizowano zakupy spożywcze i apteczne, 

a produkty dostarczono im z podpisem. Dodatkowo zadbano o to, aby nasze starsze osoby udały 

się do odpowiednich banków w towarzystwie towarzyszącego im personelu w celu realizacji 

transakcji na swoich rachunkach bankowych; W przypadkach, w których nie jest konieczne 

pójście do banku, transakcje bankomatowe przeprowadzali funkcjonariusze. 

Zgodnie z decyzjami zapobiegawczymi podjętymi dla instytucji afiliowanych przy Ministerstwie 

Rodziny i Opieki Społecznej, w naszych domach opieki w trybie pilnym wydano stosowne 

regulacje. W przypadkach, gdy nasze starsze osoby muszą iść do szpitala, trzymanie ich w izolacji 

przed powrotem do placówki miało duże znaczenie. Decyzją naszego Ministerstwa i 

Wojewódzkiego Zarządu Zdrowia Publicznego nasz personel pracujący w domach opieki 

pracował na zamkniętych 14-dniowych zmianach. Wejście i wyjście gości do naszych domów 

opieki zostało ograniczone w czasach, gdy Covid-19 jest szeroko rozpowszechniony. Jednak 

spotkania podopiecznych naszego domu opieki z członkami rodziny zawsze były wspierane, a 

komunikacja wideo była zapewniona zarówno przez telefon, jak i wideorozmowę z tabletów. 

Zgodnie z wymaganiami naszych starszych osób przeprowadzono badania w celu zapewnienia, 

że mogą zostać zaszczepieni przeciwko Covid-19, a dawki szczepionki były monitorowane. 

Przeprowadzono niezbędne badania, aby zapobiec wiktymizacji naszych starszych ludzi, którzy 

są na ulicy i nie mają dokąd pójść, ale nie chcą przebywać w domach opieki; Za pośrednictwem 

Fundacji Pomocy Społecznej i Solidarności zostali zakwaterowani w odpowiednich hotelach i 

hostelach. Wsparcie dla paczek żywnościowych zostało udzielone innym potrzebującym osobom 

starszym. 

Jak miasto przyjazne starzeniu może przystosować się do scenariusza pandemii? 

Uważa się, że nasi obywatele w wieku powyżej 65 lat mieszkający w Çanakkale powinni zostać 

wysłuchani, a ich potrzeby powinny być określone podczas wizyt domowych, które będą 
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dokonywane poprzez określenie gęstości zaludnienia. Podczas wspomnianych wizyt 

stwierdzono, że bardziej efektywne świadczenie usług można osiągnąć poprzez uzyskanie od 

nich sugestii, jakich usług mogą potrzebować. 

Czy pandemia doprowadziła do szybszego/wolniejszego wdrażania już 

zaplanowanych/nowych środków? 

Procedury mające na celu zaspokojenie potrzeb naszych starszych osób przebywających w 

domach opieki afiliowanych w Prowincjonalnej Dyrekcji ds. Rodziny i Opieki Społecznej oraz 

naszych obywateli powyżej 65 roku życia mieszkających w Çanakkale zostały ukończone tak 

szybko, jak to możliwe. 

Jakie dodatkowe wysiłki podjęto w związku z tym problemem? 

Zapewniono planowanie i koordynację na poziomie naszej dyrekcji w celu szybkiego i 

skutecznego przeprowadzenia wdrożeń. Ponadto z zainteresowanymi stronami skontaktowano 

się z instytucjami publicznymi i podjęto niezbędne środki w celu uniknięcia zakłóceń w 

świadczeniu usług. 

Przydatne lektury 

Studia przypadków WHO dotyczące odpowiedzi miast podczas COVID-19 na temat starzenia 

się 

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-

responses-through-covid-19-ageing 

Jest to strona internetowa udostępniona przez Światową Organizację Zdrowia ze studiami 

przypadków dotyczącymi reakcji miast/gmin na pandemię Covid-19 w populacji osób starszych.  

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-responses-through-covid-19-ageing
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-responses-through-covid-19-ageing
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Wnioski 
 

As it was proposed for this guidebook, there was a revision and analysis of Age-friendly Cities 

and Communities and an exploration of case studies and good practises from different 

communities in the world. The research work that has been developed for the creation of the 

handbook allowed to expand the knowledge of age-friendly environments and to discover 

innovative and inventive initiatives that community actors implemented in the last two decades. 

Ostateczny przewodnik zaowocował zebraniem w jednym raporcie materiałów informacyjnych, 

które mogą służyć jako źródło wiedzy dla zrozumienia środowisk przyjaznych osobom starszym 

oraz skutecznej procedury wdrażania przyjaznych osobom starszym strategii aktywnego i 

zdrowego życia w społecznościach Europy. 

W procesie gromadzenia i kompilacji dobrych przykładów przyjaznych dla osób starszych 

wykorzystano metody przeglądu literatury i baz danych, stron internetowych organizacji 

eksperckich przyjaznych osobom starszym i zajmujących się aktywnym starzeniem się, takich jak 

ONZ, WHO, EC, Platforma AGEP56 i różne gminy, artykuły badawcze i studia przypadków oraz 

kwestionariusze i wywiady z lokalnymi interesariuszami w oparciu o kraje partnerów AGES. 

Kolejnym procesem była weryfikacja treści wybranych dokumentów i zidentyfikowanych praktyk 

wraz z porównaniem z wieloma źródłami informacji, tak aby informacje były jak 

najdokładniejsze. 

Ogólnie rzecz biorąc, istniała początkowa trudność w znalezieniu przykładów praktyk 

przyjaznych starzeniu, poza tymi już dobrze zbadanymi i zbadanymi przypadkami, które są 

dostępne w głównej literaturze i bazach danych głównych aktorów panoramy przyjaznej 

starzeniu się i zdrowego starzenia się. Przeszkodę tę przezwyciężyły większe i szersze badania, 

na których owocny okazał się bezpośredni kontakt z gminami i instytucjami regionalnymi. 

Rzeczywiście, gminy i organy regionalne, wraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, 

ruchami obywatelskimi, instytucjami prywatnymi i pracownikami służby zdrowia, odgrywają 

fundamentalną rolę we wspieraniu środowisk odpowiednich dla populacji seniorów. Uzyskane 

wyniki pokazują, że choć kluczowe jest posiadanie politycznego dążenia do uruchomienia 

strategii przyjaznej osobom starszym, nie jest to zadanie przypisane wyłącznie do organu 

zarządzającego, ponieważ często inicjatywa może wyjść z woli apolitycznego aktora lub decyzji -

producent. Co więcej, dzięki temu raportowi czytelnik może zrozumieć, że pomimo częstego 

określania go jako „miasto przyjazne starzeniu”, zakres interwencji na rzecz środowiska 

zaprojektowanego z myślą o zdrowym, aktywnym i integracyjnym starzeniu się rozciąga się od 

regionów miejskich po wiejskie, gdzie w końcu społeczność powinna być postrzegana jako grupa 

„ludzi mieszkających w jednym konkretnym obszarze”57.  

Wreszcie, jak zostało to pokrótce opisane w pierwszym rozdziale tego dokumentu, zmierzamy w 

kierunku starszego społeczeństwa, z oczekiwaną i bezprecedensowo dłuższą długością życia 

ludzi przyszłych pokoleń. Mając to na uwadze, najważniejsze jest, aby proces starzenia się i 

potrzeby osób starszych były raczej postrzegane jako żywy proces, który dla większości osób 

prawdopodobnie będzie trwał dłużej. W rezultacie miasto przyjazne starzeniu powinno 

 
56 https://www.age-platform.eu/  
57 As one of the definitions provided by the official online version of Cambridge Dictionary source: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/community  

https://www.age-platform.eu/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/community
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uwzględniać i uwzględniać potrzeby i cechy obecnych, ale także młodszych grup wiekowych, 

ponieważ dzisiejsza młodzież będzie jutrzejsza.  
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Aneksy: 
 

ZAŁĄCZNIK 1 - Formularz wywiadów dla miast i gmin do przewodnika po projekcie AGES 

Miasto/gmina: 

Nazwa inicjatywy:  

Dziedzina interwencji (prosimy 
wskazać tyle, ile ma 
zastosowanie): 

• Transport 

• Mieszkania 

• Przestrzenie i budynki 
zewnętrzne 

• Promocja partycypacji 
społecznej 

• Szacunek i włączenie społeczne 

• Aktywność obywatelska i 
zatrudnienie 

• Społeczność i opieka 
zdrowotna 

• Komunikacja i informacja 

 

Opis (2-3 paragrafy): 

• Jaka była inicjatywa 

• Cele 

• Jak została wdrożona 

• Wyniki i wpływ (jeśli dotyczy) 

• Wszelkie dalsze informacje 

 

Ilośc objętych obywateli:  

Pliki multimedialne (zdjęcia/filmy 
itp.), jeśli dotyczy: 

 

Linki do stron internetowych 
(oficjalna strona internetowa, media 
społecznościowe), jeśli dotyczy: 

 

 

Kolejne pytania skierowane do gmin z uwzględnieniem ich perspektywy odnośnie wdrażanych 

praktyk i ich wpływu: 

• Czy Covid-19 zwiększył poziom wysiłków Twojego miasta/społeczności/społeczności w 

zakresie wdrażania środowisk przyjaznych osobom starszym? 

• Jakie środki nadzwyczajne musiały zostać podjęte w odniesieniu do osób starszych w 

twojej społeczności? 

• W jaki sposób miasto przyjazne starzeniu może przystosować się do scenariusza 

pandemii/wykonać go? 

• Czy pandemia doprowadziła do szybszego/wolniejszego wdrażania już 

zaplanowanych/nowych środków? 

• Jakie dodatkowe wysiłki podjęto w związku z tym problemem? 


