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Cele Programu Wieloletniego „Senior+” 

na lata 2021-2025

• Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

• Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo

w wieku 60 lat i więcej) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na

rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi, w zakresie

aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej,

rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych

w środowisku lokalnym.



Podstawowe informacje dotyczące Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Nazwa modułu Nazwa placówki 

Moduł I - jednorazowe wsparcie na 

utworzenie lub wyposażenie placówki

Dzienny Dom „Senior+”

Klub „Senior+”

Moduł II - zapewnienie 

funkcjonowania istniejących już 

placówek 

Dzienny Dom „Senior+” 

Klub „Senior+”
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Podsumowanie

Mazowsze jest liderem w tworzeniu placówek „Senior+” w skali kraju.

Obecnie w naszym województwie funkcjonuje 135 ośrodków wsparcia

„Senior+, a z miejsc utworzonych w tych placówkach korzysta

ponad 3 000 seniorów.

Zapraszamy na strony internetowe:

www.senior.gov.pl

www.mazowieckie.gov.pl



Program „Opieka 75+”

Stanowi wsparcie finansowe dla gmin w zakresie realizacji zadania

własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust.1 pkt 11

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. świadczenia usług

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania.



Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

a) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach

programu w2020 r. i będą kontynuowane w roku 2021;

b) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (nowe

osoby);

c) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych lub

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
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Liczba gmin biorąca udział w programie „Opieka 75+”
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Program „ Wspieraj Seniora”

Program został ogłoszony 20 października 2020, a jego celem jest dofinansowanie gmin

w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii

zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia obejmuje:

- zakup i dostarczenie produktów spożywczych, 

- zakup i dostarczenie środków  higienicznych, 

- wykupienie  i dostarczenie leków, 

- wyprowadzenie psa, 

- pomoc w załatwienie spraw urzędowych,

- dostarczenia ciepłych posiłków.



Realizatorzy Programu:

• w 2020 r. - 168 gmin

• w 2021 r.  - 220 gmin

Do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. 
zgłosiło się 1 956 wolontariuszy.



Dziękuję za uwagę

Kinga Jura

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej 


