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1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1) łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o 

charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji 

życiowych;

2) wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan 

zdrowotny i warunki socjalne osób starszych w tym kombatantów, 

tak aby umożliwić ich aktywną integrację;

3) upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz 

działalności seniorów;

4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy 

społecznej.

Finansowanie aktywności seniorów 
ze środków samorządu województwa 

Priorytetowe zadanie publiczne w Programie Współpracy Samorządu 

Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019



Finansowanie aktywności seniorów ze środków samorządu 

województwa.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa 

Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych 

obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie 

pomocy społecznej

1. Uchwała

2. Ogłoszenie konkursu

3. Wzór oferty

4. Karta oceny merytorycznej i formalnej



Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa 

Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących 

działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej

Karta oceny formalnej

1. Terminowość 

2. Kompletność

3. Zgodność z rodzajem zadania

4. Złożona przez uprawniony podmiot

5. Charakter ponadlokalny

6. Oferta podpisana przez osoby uprawnione

7. Podmiot gwarantuje finansowy wkład własny 1%

8. Koszty obsługi zadania nie przekraczają 10% wartości 

zadania



Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa 

Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących 

działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

www.rops.pomorskie.eu

https://rops.pomorskie.eu/badania-analizy-publikacje/Ocena Zasobów 

Pomocy Społecznej



Źródło danych: Opracowanie własne. 2018

GMINNE RADY SENIORÓW

53 %

• gminy miejskie ogółem 19 

• rady seniorów w gminach miejskich 10

14 %

• gminy wiejskie ogółem 81

• rady seniorów w gminach wiejskich 11

21%

• gminy miejsko - wiejskie ogółem 19

• rady seniorów w gminach miejsko - wiejskich 4

100 %

• miasta na prawach powiatu ogółem 4

• rady seniorów w miastach na prawach powiatu 4

123 29

24%

W 2018 r. w województwie pomorskim liczba gmin 

posiadających Radę Seniorów wzrosła do 29 (24 % gmin)

Pomorskie Forum Rad Seniorów
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 mieszkańcy seniorzy seniorzy w gminach
posiadających Radę

Seniorów

miejskie miejsko-wiejskie wiejskie miasta na prawach powiatu

Pomorskie Forum Rad Seniorów

2 324 251

454 077

Mieszkańcy 

ogółem: 

w wieku poprodukcyjnym: 19,5%

Mieszkańcy 

ogółem: 

w wieku poprodukcyjnym: 

38 433 558

7 995 263 20,8%



99 501

52 640

96 462

59 208

8 769 15 768

205 474

miejskie miejsko-wiejskie wiejskie miasta na prawach
powiatu

liczba seniorów liczba seniorów reprezentowanych przez Rady Seniorów

GMINY:

Pomorskie Forum Rad Seniorów

Mieszkańcy 

ogółem: 

w wieku poprodukcyjnym: 

2 324 251

454 077



Finansowanie aktywności seniorów ze środków samorządu 

województwa.



Od 30 listopada można składać oferty w konkursie na najlepsze 

projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-

2020.

Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, 

w generatorze ofert dostępnym pod adresem

https://asos2019.mpips.gov.pl

Dokumenty należy składać do 21 grudnia, do godziny 16:00. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki 

konkursu najpóźniej do 15 marca 2019 roku.



Priorytet I. Edukacja osób starszych

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację

wewnątrz i międzypokoleniową

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych



O dofinansowanie starać mogą się m.in. organizacje 

pozarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji to maksymalnie 200 tys. złotych.

Podmioty, które starają się o dofinansowanie muszą 

dysponować co najmniej 10 proc. wkładem własnym.

W projekcie budżetu na 2019 rok na realizację programu 

zapisano w sumie 40 mln złotych.



Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych 

w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2019 r.  



Od 26 listopada można składać oferty w otwartym konkursie

nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach

którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie

lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów.

W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80

mln złotych.

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny

16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert,

dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu

zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

Z placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które

są nieaktywne zawodowo

Pomorskie Forum Rad Seniorów

https://seniorplus2019.mpips.gov.pl/


Pomorskie Forum Rad Seniorów

Lp
Senior+

w powiatach 9 VII 2018
1. bytowski 1D

2. chojnicki 1D
3. człuchowski 2K
4. Gdańsk 2D
5. gdański 1K
6. Gdynia 1K
7. kartuski 1K
8. kościerski 2D

9. kwidzyński 2D 1K
10. lęborski 1K

11. malborski 0

12. nowodworski 1K

13. pucki 1D
14. Słupsk 0
15. słupski 1K
16. Sopot 0

17. starogardzki 2D 1K
18. sztumski 3K

19. tczewski 2D 3K
20. wejherowski 1K

Razem 13D 17K



Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub 

wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

dofinansowanie Dziennych Domów może wynieść 

maksymalnie 300 tys. złotych

Na utworzenie Klubów dla seniorów można otrzymać150 tys. 

złotych dotacji.

Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” 

można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych 

dofinansowania.

utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być 

dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie

Pomorskie Forum Rad Seniorów



Gminne Rady Seniorów – wymiana doświadczeń

Pomorskie Forum Rad Seniorów



Maciej Kisała

58 326 85 69 m.kisala@pomorskie.eu

Barbara Bałka 

58 326 87 34 b.balka@pomorskie.eu 

Maciej Kochanowski 
58 326 87 54 m.kochanowski@pomorskie.eu

Dziękujmy Państwu za uwagę


