OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

„Każdy wiek ma swoje zalety i zadania” – prowadzenie na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. domu dziennego pobytu dla osób starszych

nazwa gminy/powiatu

Miasto Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta

dokładny adres

ul. Sikorskiego 3-4, Gorzów Wlkp.

województwo

Lubuskie

telefon

95 7355 500

adres strony internetowej

www.gorzow.pl

faks

95 7355 670

adres e-mail

um@um.gorzow.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):


kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;



wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;



rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;



oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;



formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;



działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;

 decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;


inne……………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
W maju 2014 r. Miasto Gorzów ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. domu dziennego pobytu dla 15 osób starszych”, który wygrała Parafia
Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Od czerwca uruchomiona została
placówka dla seniorów, w ramach której prowadzone są działania na rzecz zapewnienia
posiłków dla osób starszych, organizacji czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, organizacji
zadań z zakresu terapii służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej i intelektualnej, jak
również rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
4. Opis działań
Proces starzenia się ludności zaliczany jest do najważniejszych zjawisk społecznych XXI
wieku, a jego skutki stanowią kluczowe wyzwanie w sferze polityki społecznej. Sytuacja
życiowa osób starszych w znacznym stopniu wpływa na proces starzenia się i zależy od
otoczenia, a także i od postaw seniorów do własnej starości. Przemiany społeczne
i ekonomiczne powodują, że traci na znaczeniu odpowiedzialność rodziny za jej najstarszych
członków, co skutkuje rozwojem instytucjonalnych form opieki zaliczanych do systemu
pomocy społecznej. Starzenie się populacji zmusza do zmierzenia się, biorąc pod uwagę jej
rozmaite obszary, jak: rodzina, społeczność lokalna oraz szersze zbiorowości społeczne,
z problemami i potrzebami charakterystycznymi dla grupy osób starszych.
Przyspieszenia tempa starzenia się populacji, wzrost różnego rodzaju chorób przewlekłych
prowadzących do niepełnosprawności, pojawienie się nowych zjawisk, które mogą
prowadzić do wykluczenia społecznego, powodują, że strategiczne kierunki polityki
społecznej obejmować powinny m.in.: promocję zdrowia, działania terapeutyczne
i funkcjonalną sprawność starzejących się ludzi, w tym działania aktywizujące, zapewnienie
świadczeń i usług opiekuńczych dobrej jakości.
Utworzenie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. kolejnego (drugiego) domu dziennego pobytu
dla osób starszych był odpowiedzią na rosnącą liczbę osób w podeszłym wieku oraz
wsparciem rodzin w realizacji jej funkcji opiekuńczych i socjalnych.
Zlecenie zdania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przynosi Miastu istotne korzyści: takie jak:
 zacieśnienie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 wzmocnienie potencjału do podejmowania nowych wyzwań przez organizacje
pozarządowe,
 zmniejszenie biurokratyzacji, mniejsza uwaga na procedury, większa na cel
i efektywność;
 większa efektywność ekonomiczna.
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5. Uzyskane efekty
Bezpośrednimi adresatami zleconego zadania publicznego są osoby starsze – mieszkańcy
Gorzowa Wlkp., skierowani przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki
Społecznej. Placówka dysponuje 15 miejscami.
Rezultaty twarde:
 nawiązanie trwałej współpracy z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa
w Gorzowie Wlkp.;
 objęcie codzienną opieką 15 osób starszych przez 7 godzin dziennie pięć dni
w tygodniu w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2016r.;
 realizacja 31 zajęć z kinezjologii, kardiologii w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia
2016r.;
 realizacja 31 zajęć z pierwszej pomocy i hodowli roślin w okresie od 1 lipca 2014r.
do 31 grudnia 2016r.;
 realizacja 31 zajęć z dziedziny chorób w wieku starszym w okresie od 1 lipca 2014r.
do 31 grudnia 2016r.;
 realizacja 31 zajęć z kultury fizycznej w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2016r.
Rezultaty miękkie:
 zacieśnienie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 wzmocnienie potencjału do podejmowania nowych wyzwań przez organizacje
pozarządowe,
 zmniejszenie biurokratyzacji, mniejsza uwaga na procedury, większa na cel
i efektywność;
 większa efektywność ekonomiczna;
 wzmocnienie przynależności osób starszych do środowiska lokalnego;
 rozwinięcie zdolności i kreatywności osób starszych;
 przeciwdziałanie marginalizacji poprzez działania kulturalno – artystyczne;
 wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez możliwość rozwoju osobistego,
wsparcie duchowe i psychologiczne w rozwiązywaniu problemów osobistych;
 zapewnienie wyżywienia podopiecznym domu w formie śniadań i obiadów;
 zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań osób starszych.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, realizowanego w okresie od
1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2016r., przeznaczono następujące środki finansowe:
1) z budżetu miasta Gorzowa Wlkp. - 291 000,00 zł;
2) środki własne finansowe Parafii - 53 620,00 zł;
3) wkład osobowy wniesiony przez Parafię - 71 100,00 zł.
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7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
W trakcie realizacji zadania publicznego okazało się, iż kierowane do domu dziennego
pobytu osoby starsze mają różne problemy i oferta zajęć musi być dostosowana do ich
potrzeb. Wymaga to indywidualnego podejścia do każdego pensjonariusza. Nie zawsze jest
możliwość zorganizowania grupowych zajęć, w których mogliby uczestniczyć jednocześnie
wszyscy podopieczni.
Do placówki kierowane są osoby w wieku 55-91 lat, które borykają się z wieloma problemami
zdrowotnymi. Najstarszy podopieczny jest osobą ociemniałą, wśród pensjonariuszy znajdują
się także osoby cierpiące na chorobę Alzheimera oraz z objawami psychotycznymi.
Większość podopiecznych domu ma problemy z samodzielnym poruszaniem się,
w szczególności na zewnątrz. Z tego też względu konieczne jest organizowanie transportu,
co nie było uwzględnione w pierwotnym kosztorysie zadania. Nie wszyscy podopieczni
z uwagi na stan zdrowia mogą korzystać z oferty wyjścia do różnych instytucji kulturalnych
i rekreacyjno – sportowych (np. basen, filharmonia, teatr). Tym , którzy zostają na miejscu
trzeba zorganizować czas pobytu w inny, atrakcyjny sposób.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
W życiu społecznym równie ważne jak samorząd są organizacje pozarządowe. Najczęściej
wypełniają one luki zadaniowe gminy, bowiem nawet najsprawniej działający samorząd nie
jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb lokalnej społeczności. Stowarzyszenia działające
w ściśle określonej sferach lepiej znają potrzeby danego środowiska, mogą zatem szybciej
i autentyczniej dotrzeć z pomocą. Istotne jest również to, iż organizacje pozarządowe mają
bardzo duży potencjał. Koncentrują wokół siebie zazwyczaj ludzi zaangażowanych,
aktywnych, którym działalność na rzecz społeczeństwa przynosi satysfakcję i zadowolenie.
Ponadto świadczone przez nie usługi są tańsze, oparte są bowiem w dużej mierze na
wolontariacie.
Organizacje pozarządowe mogą i faktycznie żywo uczestniczą w lokalnym życiu
społecznym, przyczyniając się jednocześnie do jego rozwoju. Działają pomiędzy
zbiurokratyzowanymi i ograniczonymi przepisami prawnymi instytucjami publicznymi,
a nastawioną na zysk sferą biznesu. Są nieodłącznym partnerem samorządu. Dlatego też
warto oddawać obligatoryjne zadania Miasta w ręce przedstawicieli III sektora.
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