Program „Senior+”

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci
dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek
samorządu terytorialnego programu „Senior+”.

Na realizację programu w 2018 roku rząd zaplanował rekordowo wysoką kwotę – aż 80 milionów
złotych. Wczoraj ruszyła edycja 2018 programu.
Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w
placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach i Klubach „Senior+”.
Co oferują placówki „Senior+”?
Placówki dziennego pobytu „Senior +” zapewniają osobom starszym pomoc w czynnościach dnia
codziennego. Chodzi o usługi socjalne (w tym zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze i
rehabilitacyjne), edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe), a
także zajęcia: kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne),
aktywności ruchowej (takie jak kursy tańca, nordic walking, pilates), aktywizujące społecznie (np.
organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami) czy terapii zajęciowej (muzykoterapia,
treningi umysłu itp.).
Rozszerzona formuła w 2017 roku
Od 2017 roku program „Senior+” jest realizowany w rozszerzonej formule. Najważniejsze zmiany
polegały m.in. na wprowadzeniu możliwości tworzenia Klubów „Senior+”, które są uproszczoną

formą placówek „Senior+”. Kluby „Senior+” cechują się mniejszymi wymogami w zakresie
standardu lokalowego, osobowego i organizacyjnego. Tym samym są doskonałą ofertą dla
mniejszych gmin, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi i lokalowymi.
Dodatkowe ułatwienia
Podwyższone zostały również kwoty wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie
placówki oraz maksymalny koszt utrzymania jednego miejsca dla domów „Senior+”. Jednocześnie
zostały obniżone minimalne standardy lokalowe oraz poziom zatrudnienia dla placówek „Senior+”.
Usprawnieniu realizacji programu służyło również przekazanie części działań na poziom
wojewódzki.
Ile wynosi wsparcie?
W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację na utworzenie
lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w
przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym
Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.
Ogromne zainteresowanie samorządów
Po wprowadzeniu zmian program „Senior+” spotkał się ze znacznym zainteresowaniem
samorządów. W szczególności dotyczy to nowego rodzaju placówki. Chodzi o Klub „Senior+”,
który zapewnia osobom starszym miejsce spotkań, a także możliwość samodzielnej organizacji
swojego czasu oraz wzajemnej samopomocy. Rozszerzenie rodzaju placówek przyczyniło się do
zwiększenia możliwości dostosowania składanych przez jednostki samorządu terytorialnego ofert
do lokalnych potrzeb.
„Senior+” w liczbach
W ramach edycji 2017 dofinansowanych zostało utworzenie 131 nowych placówek „Senior+”, w
tym: 35 Dziennych Domów „Senior +” na łączną kwotę 9 mln zł oraz 96 Klubów „Senior +” na
łączną kwotę 11 mln zł. Wszystkie te placówki zapewnią łącznie 3.335 miejsc pobytu.
Jednocześnie dofinansowane funkcjonowanie otrzymały 124 już istniejące placówki zapewniające
łącznie 3.423 miejsca pobytu. Do tych placówek trafiło w sumie ok. 8,5 mln złotych. Pod koniec
2017 roku w skali całego kraju będzie działo ok. 260 placówek „Senior +”, zapewniających ok. 7
tys. miejsc dziennego pobytu dla osób starszych.
Rekordowo wysokie wsparcie
W ramach ogłoszonej dzisiaj edycji 2018 Programu „Senior+” na jego realizację zostanie
przeznaczonych 80 mln zł. Kwota ta pozwoli na utworzenie ok. 310 nowych placówek, w tym 60
Dziennych Domów i 250 Klubów „Senior+”. Nabór ofert, prowadzony przez urzędy wojewódzkie,
potrwa do 22 grudnia br.
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