
Działania Miasta na rzecz osób starszych, niesamodzielnych



Rzeczywistość demograficzna Miasta 

96 386 osób
w wieku 

przedprodukcyjnym 

(do 25 lat)  

15,3 %
ogółu mieszkańców

142 170 osób
w wieku 

poprodukcyjnym

(powyżej 65 lat) 

22,4 %
ogółu mieszkańców

395 848 osób
w wieku 

produkcyjnym

(25-65 lat) 

62,3 %
ogółu mieszkańców

Źródło dane: GUS www.stat.gov.pl



Zmiany w strukturze demograficznej Wrocławia 

w latach 2000, 2007 i 2015

Źródło dane: GUS www.stat.gov.pl
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Prognoza demograficzna do 2035 roku (POLSKA)
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Źródło dane: GUS www.stat.gov.pl



Prognoza demograficzna do 2035 roku ( DOLNY ŚLĄSK)
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Źródło dane: GUS www.stat.gov.pl



Zmiany w sytuacji demograficznej dotyczą większości 

Państw Europejskich 

- prognoza demograficzna do 2060 roku (KRAJE UE)

Źródło dane: EUROSTAT



Wrocław, to miasto w którym

tworzone są warunki dla rozwoju i aktywności 

Seniorów oraz ich samorealizacji



RADA SENIORÓW – zespół doradczo-opiniujący w zakresie  działań 

Miasta na rzecz osób starszych 

Kształtujemy politykę Miasta korzystając z wiedzy

i doświadczenia Seniorów

FORA, KONFERENCJE, ZESPOŁY MERYTORYCZNE– wymiana 

doświadczeń,  planowanie działanie  



Wspieramy rozwój Sieci Środowiskowych Klubów Seniora 

Ponad 70 Klubów 

Seniora położonych 

w różnych rejonach 

miasta



Wspieramy wszechstronną edukację Seniorów 

- 12 Uniwersytetów III wieku



4 Centra Aktywności Ruchowej 

15 Punktów Edukacyjnych
 

Wrocław, to miasto w którym dbamy o sprawność 

psychiczną i fizyczną Seniorów



INFORMACJA  - EDUKACJA  - AKTYWIZACJA  - ROZWÓJ

Prowadzimy zintegrowane działania 

– Wrocławskie Centrum Seniora  

http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/windows/2009/05/porady-dla-seniorow.aspx
http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/windows/2009/05/porady-dla-seniorow.aspx


Współpracujemy z różnymi podmiotami działającymi

na rzecz Seniorów

http://www.fkp.ewst.pl/
http://www.fkp.ewst.pl/
http://www.carpediemwydawnictwo.pl/
http://www.carpediemwydawnictwo.pl/
http://www.gimnazjum29.cba.pl/
http://www.gimnazjum29.cba.pl/
http://www.kpss.com.pl/
http://www.kpss.com.pl/
http://www.opera.wroclaw.pl/1/
http://www.opera.wroclaw.pl/1/
http://www.fan.org.pl/
http://www.fan.org.pl/
http://www.bodyfit.pl/
http://www.bodyfit.pl/
http://www.seniorzywroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69
http://www.seniorzywroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69
http://www.daria.com.pl/
http://www.daria.com.pl/
http://www.la.edu.pl/
http://www.la.edu.pl/
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=74548
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=74548
http://www.mwsl.eu/
http://www.mwsl.eu/
http://www.astw.art.pl/
http://www.astw.art.pl/
http://www.wbp.wroc.pl/
http://www.wbp.wroc.pl/
http://www.solidarnosc.wroc.pl/
http://www.solidarnosc.wroc.pl/
http://sercedziecka.org.pl/
http://sercedziecka.org.pl/
http://www.biblioteka.wroc.pl/
http://www.biblioteka.wroc.pl/
http://www.ckwz.art.pl/
http://www.ckwz.art.pl/
http://www.mops.wroclaw.pl/
http://www.mops.wroclaw.pl/
http://www.em-farming.pl/
http://www.em-farming.pl/
http://www.wroclawianin.pl/
http://www.wroclawianin.pl/
http://www.aaparatysluchowe.pl/
http://www.aaparatysluchowe.pl/
http://cirs.nazwa.pl/senior/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=101
http://cirs.nazwa.pl/senior/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=101
http://www.chelatacja.pl/
http://www.chelatacja.pl/
http://www.aptekaogrodowa.pl/
http://www.aptekaogrodowa.pl/


Tworzymy w Mieście Miejsca Przyjazne Seniorom    

Biblioteki

Kina

Kawiarnie

Apteki

Parki

Sklepy 

ze specjalną ofertą 

dla seniorów



Wzajemnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem 

– warsztaty międzypokoleniowe



Wrocław, to miasto w którym

podejmowane są działania wspierające system 

opieki nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi



Poszukujemy nowych rozwiązań wzmacniając system opieki

Osoba starsza 

w środowisku 

zamieszkania

Pielęgniarka opieki 

długoterminowej

Lekarz rodzinny

Pielęgniarka 

rodzinna / 

środowiskowa

Opieka paliatywna 

Hospicjum domowe

Opieka stacjonarna

Zakłady 

opiekuńcz

o -

lecznicze

Hospicjum 

stacjonarne

Domy 

Pomocy dla 

obłożnie 

chorych

Rodzina / 

opiekunowie

Pomoc sąsiedzka

Opiekunka 

społeczna z MOPS

i / lub

Opieka społeczna Opieka medyczna

DOM 

Pomocy Społecznej

System opieki zinstytucjonalizowanej

Osoba starsza 

przewlekle 

chora

Pielęgniarka opieki 

długoterminowej

Pielęgniarka 

rodzinna / 

środowiskowa

Rodzina / 

opiekunowie

Opiekunka 

społeczna z MOPS

Pakiet środowiskowej opieki dla osób starszych



 

Terenowe zespoły opieki socjalnej, opiekunki środowiskowe 

Wspieramy Rodzinę w opiece nad osobą starszą 

poprzez organizację pomocy społecznej 

w środowisku domowym



Zespół:

- Pielęgniarka

- Rehabilitant

- Psycholog

- Opiekunka 

- Pracownik 

socjalny 

- Lekarz

Wspieramy Rodzinę w opiece nad osobą starszą, przewlekle 

chorą w środowisku  domowym 

– pakiet opiekuńczy (4 tygodnie), „miejsca wytchnienia” (21dni)

http://wyborcza.pl/51,95504,5878358.html?i=4
http://wyborcza.pl/51,95504,5878358.html?i=4


Wypożyczamy sprzęt  dla osób starszych, chorych 

przewlekle przebywających w warunkach domowych



Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania stanowią 

doskonały element wspierający opiekę nad chorym 

w środowisku domowym 


