
DEBATA PUBLICZNA
Polityka Senioralna w Gminie Goleniów na 

lata 2016 - 2023
07.11.2019 r. Centrum Aktywności Lokalnej 

w Goleniowie
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DZIAŁANIE: PS; 1. 
Zdrowie i samodzielność 
A. Promocja zdrowia i 
profilaktyka zdrowotna

Goleniowska Koperta Życia -
Promocja i rozpowszechnienie
informacji podczas pikników
lokalnych i za pośrednictwem
pielęgniarstwa środowiskowego.
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DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i 
samodzielność A. Promocja 
zdrowia i profilaktyka zdrowotna

• Piknik integracyjny przy ul. Lipowej
w Goleniowie 26.04.2019,

• Piknik integracyjny w Białuniu
10.05.2019,

• Piknik integracyjny dla mieszkańców
ulic S. Mikołajczyka, A. Mickiewicza i
okolic w Goleniowie 05.06.2019,

• Piknik integracyjny przy ul. Chopina
w Goleniowie 14.06.2019.

Wydanych kopert łącznie na dzień
dzisiejszy – ponad 3950 szt.
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DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i 
samodzielność A. Promocja 
zdrowia i profilaktyka zdrowotna

Szczepienia ochronne przeciwko grypie

Szczepienia są prowadzone w przychodni
POLMED w Goleniowie przy ul. Pocztowej 44
od 1 października do 13 grudnia 2019 w godz.
8:00-17:00.

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja,
wystarczy przyjść i okazać ważny dowód
osobisty. Osoby przechodzące obecnie
infekcję powinny się wstrzymać ze
szczepieniem do chwili wyzdrowienia.
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DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i 
samodzielność A. Promocja 
zdrowia i profilaktyka zdrowotna

Zakup szczepionek oraz wykonanie
zabiegów szczepienia finansuje Gmina
Goleniów.

Na chwilę obecną ze szczepień
skorzystało około 300 osób
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DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i samodzielność 
B. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
osób starszych

Asystentura Seniora

W ramach rozwoju usług społecznych i
opiekuńczych dostosowanych do
potrzeb osób starszych oddelegowano
20 osób na szkolenie dla opiekunów
rodzin w ramach projektu „Dobre
wsparcie” realizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Szczecinie.

Łącznie od 2016 roku przeszkolono w
ramach tego działania 145 osób. 7



DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i samodzielność 
B. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
osób starszych

Tematyka szkoleń:

1. Udzielanie praktycznych informacji i
wskazówek niezbędnych w pielęgnacji osoby
zależnej (starszej, z niepełnosprawnością) w
warunkach domowych, zarówno dla
opiekunów, jak i osób, które w przyszłości
planują podjąć się takiej opieki.

2. Zmniejszenie obaw związanych z opieką nad
osobą zależną.

3. Dostosowanie pomocy do indywidualnych
oczekiwań

4. Wsparcie informacyjne o instytucjach i
usługach świadczonych na terenie naszego
województwa, które ułatwiają sprawowanie
opieki.
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DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i samodzielność 
B. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
osób starszych

Zachodniopomorska Karta Seniora

W 2019 r. wydano 197 karty w naszej
gminie. Łączna liczba wydanych kart
wynosi 795.

Ogółem w województwie wydano w
2019 roku 8 379 kart. Gmina Goleniów
pod względem wydanych kart plasuje się
na 10 miejscu. Dane: Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

9



DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i samodzielność 
B. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
osób starszych

Akcje promocyjne, IV pikniki integracyjne:

• przy ul. Lipowej w Goleniowie 26.04.2019,

• w Białuniu 10.05.2019,

• dla mieszkańców ulic S. Mikołajczyka, A.
Mickiewicza i okolic w Goleniowie
05.06.2019,

• przy ul. Chopina w Goleniowie 14.06.2019.
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Informacje na temat „Zachodniopomorskiej 
karty seniora” znajdują się ciągle na stronach 
głównych (internetowych):

• Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie

• Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.



Zachodniopomorska Karta Seniora – aktualny  miejsca i zakres ulg (animator: 
Krystyna Daszuta)
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• Bar Pierogarnia „Sielanka” (ul. Szczecińska 8A, 72-100 Goleniów) – 10% rabatu na zniżki na usługi 
gastronomiczne (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych),

• Dom hotelowy Ikar (ul. Władysława Jagiełły 4, 72–100 Goleniów) – 10% na nocleg w DH IKAR oraz 
10% na wyżywienie w DH IKAR

• Druczek Artykuły Papiernicze Szkolne i Biurowe Goleniów (ul. J. Słowackiego 2, ul. J. Matejki i ul. 
Konstytucji 3 Maja, 72-100 Goleniów) – 12% zniżki na artykułu papiernicze, &% chemia i 
opakowania.

• Marcel Auto (Wojska Polskiego 14, 72-100 Goleniów) – 10% zniżki na usługi motoryzacyjne oraz 
wulkanizacyjne

• PHU BARRD DEC ROMUALD – Sklep z art. sportowymi (ul. Nadrzeczna 8, 72-100 Goleniów) – 5% 
zniżki na artykuły sportowe,

• Pizzeria i Grill Bar Zakątek (ul. Konstytucji 3–go Maja 4, 72-100 Goleniów) – 10% zniżki na usługi 
gastronomiczne (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych),



Zachodniopomorska Karta Seniora – aktualny wykaz ulg
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• Salon Piękności Blask (ul. Barnima 1/7, 72–100 Goleniów) – 20 % na usługi fryzjerskie i kosmetyczne,

• P.H.U. EL – Mot (ul. Niepodległości 2A, 72-100 Goleniów) – 5% zniżki na usługi motoryzacyjne

• Pierogarnia „U Aldony” (ul. Barnima I 1, 72-100 Goleniów) – 10% zniżki przy konsumpcji na miejscu.

• Pierogarnia Kamil Kurantowicz (ul. Konstytucji 3 Maja 35, 72-100 Goleniów) – 10% zniżki przy 
konsumpcji na miejscu

• JF „Duet” (ul. Maszewska 19, 72-100 Goleniów) – 10% na konsumpcje i usługi hotelowe

• Restauracja „OLIMP” (ul. Szczecińska 8E, 72-100 Goleniów) – 10% na konsumpcję

• Kwiaciarnia „Lotos” (ul. Puszkina 1a, 72-100 Goleniów) – 10% na kwiaty

• Piekarnia i Cukiernia „ASPROD” (Goleniów sklepy w Kauflandzie i Netto) – 5% na wszystkie produkty.



DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i samodzielność 
B. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
osób starszych

TeleTaxi dla seniora

Z usługi iTaxi można skorzystać „25 razy
przez okres trwania projektu”. Dzięki
czemu projekt lepiej dostosowuje usługę
do potrzeb seniorów, którzy mogą sami
decydować, w których miesiącach roku
chcą jeździć częściej do urzędu, lekarza
specjalisty lub na cmentarz.

Realizatorem usługi jest Stowarzyszenie
Szanse Bezdroży Gmin Powiatu
Goleniowskiego.

13



DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i samodzielność 
B. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
osób starszych

Jeden przejazd oznacza podróż do
miejsca docelowego co oznacza, że
powrót liczony jest jako kolejny przejazd.
Z projektu mogą bezpłatnie korzystać
mieszkańcy miasta i gminy Goleniów,
którzy ukończyli 70. rok życia, zwłaszcza
osoby samotne, o niskich dochodach,
przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.
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DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i samodzielność 
B. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
osób starszych

Dane dotyczące zadania publicznego pod tytułem

„Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy 
Goleniów”

za okres: 15.01.2019-31.10.2019r.

Ilość przejazdów: 146 

Liczba beneficjentów: 36 (1 beneficjent z przejazdów 
korzysta kilkakrotnie) w tym: 

liczba beneficjentów z Goleniowa: 25

liczba beneficjentów z wiosek: 11

*Jeden przejazd oznacza podróż do miejsca 
docelowego co oznacza, że powrót liczony jest jako 
kolejny przejazd.
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Prowadzenie świetlic dla seniorów w 5
miejscach:

• Stowarzyszenie Seniorów Relaks w
Goleniowie. Prowadzenie świetlicy w
Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie
– dotacja 65 000 zł, w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Goleniowie Filia w
Mostach – dotacja 25 000 zł

• Stowarzyszenie Osób z Chorobami
Neurologicznymi „Tulipan” w Goleniowie -
prowadzenie świetlicy w Klubie Stara
Hydrofornia w Goleniowie (Osiedle
Helenów) – dotacja 35 000 zł
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DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i samodzielność 
B. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
osób starszych



• Stowarzyszenie „Miękowo – Nasz
Dom” - prowadzenie świetlicy w
świetlicy wiejskiej w Żółwiej Błoci –
dotacja 25 000 zł

• Stowarzyszenie Odnowy Wsi
„Zapiecek” w Danowie na
prowadzenie świetlicy w świetlicy
wiejskiej w Danowie – dotacja 25 000
zł
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DZIAŁANIE: PS; 1. Zdrowie i samodzielność 
B. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 
osób starszych



DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych

Promocja ogólnopolskich telefonów zaufania
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Aktywizacja wolontariatu seniorów

Zakres działania:

• wspieranie osób starszych poprzez
wspólne spędzanie wolnego czasu
(rozmowy, spacery, oglądanie telewizji,
czytanie),

• zawieranie więzi międzypokoleniowych

Ilość wypracowanych godzin: 479

Realizator: Klub Wolontariatu przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goleniowie
(koordynator: Anna Podlewska). 19

DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność 
edukacyjna, społeczna i kulturalna 
osób starszych



20

DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność 
edukacyjna, społeczna i kulturalna 
osób starszych
Aktywizacja wolontariatu seniorów

Zakres działania:

• wspieranie osób starszych poprzez wspólne
spędzanie wolnego czasu (wolontariat
hobbystyczny, opiekuńczy),

• zawieranie więzi międzypokoleniowych

Ilość wypracowanych godzin: 853

Ilość wolontariuszy: 286

Ilość inicjatyw: 21

Realizator: Centrum Wolontariatu i Mentoringu
Seniorów (koordynator: Wiesława Pietrukaniec)



Promocja nowych technologii w opiece nad
osobami starszymi

TELEOPIEKA – to usługa dająca możliwość
wezwania pomocy w przypadku zagrożenia
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Wnioski
przyjmuje goleniowski Ośrodek Pomocy
Społecznej.

W sytuacji wymagającej pomocy wystarczy
wcisnąć przycisk na „opasce życia” noszonej na
przegubie ręki, by połączyć się telefonicznie z
osobą, która będzie w stanie odpowiednio
zareagować.
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DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność 
edukacyjna, społeczna i kulturalna 
osób starszych



W 2019 r. wpłynęły 4 wnioski i
podpisano 4 umowy.

Razem na dzień 28.10.2019 r. w gminie
funkcjonuje 13 urządzeń do teleopieki.
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DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność 
edukacyjna, społeczna i kulturalna 
osób starszych
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DZIAŁANIE GOLENIOWSKIEJ RADY 
SENIORÓW

• wydanie wspólnego kalendarza,

• inicjatorzy debaty na temat stanu
technicznego Domu Kultury,

• działania informacyjne i promocyjne usługi
teleopieki w ramach spotkań z organizacjami
senioralnymi i sołtysami wsi – nie
realizowane, brak zainteresowania tematem.

• organizacja spacerów diagnostycznych
seniorów - ocena miejsc i obiektów
użyteczności publicznej w zakresie
dostosowania do potrzeb seniorów, wspólna
analiza - nie realizowane, brak
zainteresowania tematem.



Goleniowski Dzień Seniora
Około czterystu goleniowskich seniorów
wzięło udział w spotkaniu z okazji
Goleniowskiego Dnia Seniora, które odbyło się
w środę 9 października br.

Goleniowska Rada Seniorów wyróżniła
nagrodą specjalną panią Eugenię
Bartoszewicz, Goleniowskim Seniorem Roku
została pani Krystyna Krzysztofiak, instytucją
przyjazną seniorom – goleniowskie Centrum
Aktywności Lokalnej, a Przyjacielem
Goleniowskich Seniorów Burmistrz Gminy
Goleniów Robert Krupowicz.
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DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność 
edukacyjna, społeczna i kulturalna 
osób starszych
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DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność 
edukacyjna, społeczna i kulturalna 
osób starszych

Goleniowski Fundusz Aktywizacji Seniorów

Zakres wsparcia:

• inicjatywy o charakterze edukacyjnym,
międzypokoleniowym i wolontariackim,

• przedsięwzięcia na rzecz szerokiej
społeczności seniorów, młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym oraz osób
niepełnosprawnych,

• aktywna integracja oraz estetyzacja
otoczenia na terenie Gminy Goleniów.
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DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność 
edukacyjna, społeczna i kulturalna 
osób starszych

Realizacja w 2019 roku: 50 inicjatyw (10
z obszarów wiejskich: Danowo, Miękowo
i Mosty) 400 uczestników w tym 300
seniorów

• I nabór – 27 inicjatyw

• II nabór – 14 inicjatyw

• III nabór – 9 inicjatyw

Od 2016 roku do chwili obecnej w GFAS
dofinansowano 182 inicjatywy.



DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych

Promocja Rodzinnych Domów Pobytu
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Aktualnie w Polsce działają 2 takie domy w Gdańsku. Umowy na prowadzenie 
podpisane są z MOPR. Brak chętnych rodzin na terenie Gminy Goleniów do 

prowadzenia. 



Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w 
wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe.
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DZIAŁANIE: PS; 2. Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób 
starszych

Lp. Nazwa oferenta Kwota dotacji (w zł)

1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie 25 000

2. Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Grodnica” w Kliniskach 
Wielkich

10 000

3. Stowarzyszenie Seniorów „Relaks” w Goleniowie 10 000

4. Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne „Teatr 
Brama” w Goleniowie  

5 000
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DZIAŁANIE: PS; 3. Bezpieczeństwo

Zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie
podniesienia stopnia bezpieczeństwa seniorów

Spotkania zorganizowane we współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Goleniowie:

• prezentacja filmów profilaktycznych skierowanych
do seniorów, które informują o zasadach
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania –
14.03.2019,

• prezentacja filmów na temat bezpieczeństwa w
ruchu drogowym: „Senior - bezpieczny pieszy.
Senior - bezpieczny kierowca” – 17.04.2019 r.

• spotkanie dla seniorów "Bezpieczeństwo w
obszarach leśnych” – 30.05.2019 r.

• debata społeczna – „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym” – 27.06.2019 r.



DZIAŁANIE: PS; 5. Aktywność zawodowa osób 50+

Promocja projektów zatrudnieniowych dla osób 50+
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ŁĄCZNY KOSZT DZIAŁAŃ W 
RAMACH BUDŻETU OPS:

44 500 zł

KOSZT DZIAŁAŃ W 
RAMACH BUDŻETU GMINY 

GOLENIÓW:
405 000 zł

ŁĄCZNIE W 2019 r.:
449 500 zł



Dziękuję za uwagę!
Łukasz Wójcik, Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie;

690 152 061; 

l.wojcik@cal.goleniow.pl; 

http://cal.goleniow.pl


