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1.     Warsztaty kreatywne Akcja Innowacja 

Od listopada 2016 do stycznia 2017 w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych 

realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zorganizowanych 

zostało 5 seminariów „Akcja Innowacja”, w ramach których odbyło się 14 warsztatów mających na 

celu wypracowanie priorytetowych zakresów wsparcia osób zależnych w subregionach 

Małopolski. Ponadto podczas spotkań warsztatowych zaprezentowano cechy innowacji 

społecznych,  zapoznano uczestników z metodą myślenia projektowego (design thinking), 

rozwinięto ich umiejętności kreatywnego projektowania oraz zapoznano z przydatnymi technikami 

kreatywnymi. Warsztat miał dodatkowo rolę narzędzia motywacyjnego i inspirującego dla 

uczestników do tworzenia innowacji społecznych oraz wymiany doświadczeń. 

  

Spotkania warsztatowe miały miejsce w: 

● Chrzanowie  - dnia 29.11.2016r. Ilość uczestników: 27. Ilość grup warsztatowych: 3 

● Zakopanem - dnia 7.12.2016 r. Ilość uczestników: 32. Ilość grup warsztatowych: 3 

● Nowym Sączu - dnia 11.01.2017 r. Ilość uczestników: 25. Ilość grup warsztatowych: 3 

● Tarnowie - dnia 18.01.2017 r. Ilość uczestników: 15. Ilość grup warsztatowych: 2 

● Krakowie - dnia 25.01.2017 r. Ilość uczestników: 35. Ilość grup warsztatowych: 3 

  

Warsztaty zrealizowane zostały przez doświadczonych trenerów Fundacji Laboratorium Innowacji 

i Kreatywności. Uczestnikami spotkań warsztatowych były osoby związane ze środowiskiem osób 

starszych i niepełnosprawnych: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i administracji, 

Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów 

Samopomocy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, organizacji pozarządowych, środowiska 

medycznego, oświaty, pracodawców oraz osoby fizyczne.  

1.1. Metodyka spotkań warsztatowych 

W celu zrealizowania warsztatów wykorzystano metodologię design thinking (myślenia 

projektowego) oraz następujące  techniki kreatywne: burza mózgów, 5x Why, mapa interesariuszy, 

elementy prototypowania i testowania. 
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1.1.1.Design thinking 

Design Thinking (myślenie projektowe), wywodzące się z Doliny Krzemowej, jest metodą 

tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów 

i potrzeb użytkowników. To metoda wykorzystująca projektowanie partycypacyjne do tworzenia 

nowych rozwiązań. A zatem nowe rozwiązania powstają przy ścisłej współpracy projektanta 

i adresata jego działań.  

  

Metoda Design Thinking składa się z pięciu etapów: 

1. Empatyzacja: badanie potrzeb użytkownika poprzez analizę jego pragnień, marzeń, stylu 

życia i środowiska. 

2. Definiowanie problemów: Co jest faktyczną przyczyną problemu? Co możemy zrobić, 

aby …? Często zgłaszany pierwszy powód problemu jest tylko efektem, a nie przyczyną 

samą w sobie. Dlaczego na ulicach leżą śmieci? Ponieważ nie ma śmietników? A może: 

ponieważ ludzie mają złe nawyki? Właściwie postawione pytania są kluczem do znalezienia 

przyczyny. 

3. Generowanie rozwiązań: zbieranie jak największej ilości pomysłów, często również tych 

nierealnych, po to aby zmienić punkt widzenia i poszukać rozwiązań w dotąd nie 

sprawdzanych obszarach. 

4. Prototypowanie: wizualizacja rozwiązań: niskokosztowa, szybka, w formie szkicu, 

opowiadania, planu, bryły przestrzennej, do której możemy łatwo uzyskać informację 

zwrotną. 

5. Testowanie: proszenie potencjalnego użytkownika o opinię zwrotną na temat naszego 

prototypu (rozwiązania). Ważne jest słuchanie sugestii padających ze strony użytkownika - 

osoby oceniającej, ponieważ nie sprzedajemy produktu, a jedynie chcemy go udoskonalić 

i jak najlepiej dostosować do jego potrzeb. 

  

Istotnym elementem procesu jest jego powtarzalność (iteracje). Kolejne prototypowanie, czasami 

przedefiniowanie problemu, kolejna generacja i prototypowanie. Proces zawiera wiele powtórzeń, 

aby sprawdzić wszelkie możliwości i wprowadzać uzupełnienia wynikające z etapu testowania 

z użytkownikiem przed wdrożeniem rozwiązania. Koszt procesu to przede wszystkim czas pracy. 
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Model DT wg Stanford University 

 

Zasady sprzyjające Design Thinking 

● Interdyscyplinarny zespół – różnorodność doświadczeń i punktów widzenia. 

● Kultura prototypowania: pomysły budujemy oraz testujemy, a nie chowamy do szuflady bo 

nie mamy pieniędzy na realizację. 

● Zorientowanie na człowieka: projektujemy dla potrzeb użytkownika, nie projektanta. 

● Nie mów, pokaż: testowanie po to, by uzyskać prawdziwą informację zwrotną od 

użytkownika, potrzebną do udoskonalenia rozwiązania. 

● Aktywne działanie, kreatywność. Nie krytykowanie innych pomysłów, a wyciąganie z nich 

inspiracji. 

● Na każdym etapie procesu istnieje możliwość powtórzenia go czy wrócenia do 

poprzedniego kroku gdy zajdzie taka potrzeba. 

1.1.2. Zaproponowane metody i techniki kreatywne 

Design thinking to proces, w trakcie którego można wykorzystać poszczególne metody i techniki 

kreatywne, wspierające kolejne etapy projektowe. Podczas warsztatów zapoznano uczestników 

z następującymi narzędziami: 

● Burza mózgów (wg Osborna). Część pierwsza: uczestnicy wymieniają wszystkie 

rozwiązania, nie ograniczając się ani finansami, ani granicami fizycznymi, ani medycznymi 

itp…  

Zasady: w trakcie burzy mózgów uczestnicy nie poddają propozycji krytyce czy analizie, 

a jedynie wymieniają wszystkie, również najbardziej szalone pomysły! Zapisują każdy 

pojawiający się pomysł i czytają go na głos, aby wszyscy w grupie usłyszeli. Dzięki temu 

można budować nowe pomysły na tych, które już ktoś wcześniej podał.   

Część druga: analiza pomysłów i wybór najlepszych/najlepszego. 
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● Burza pytań (wg Osborna): podobnie jak w burzy mózgów uczestnicy wymyślają jak 

największą ilość idei w postaci pytań, których  na etapie generowania nie poddaje się 

analizie ani selekcji. Selekcja, według grup tematycznych następuje dopiero w drugim 

etapie. Selekcja ma na celu wybór tej grupy pytań bądź jednego pytania, które w danym 

zagadnieniu problemowym jest według uczestników najważniejsze. Za pomocą tej techniki 

można dokonać głębszej analizy zagadnienia oraz dokonać wstępnej diagnozy problemów 

do zbadania. 

● 5xWhy: wybrany problem analizuje się poprzez wielokrotne zadawanie pytania 

“dlaczego?”. Pytanie to powtarza się do momentu wyczerpania tematu. Jeśli pojawiają się 

dwie równorzędne odpowiedzi, to kolejno poddaje się analizie jedną i drugą, rozbudowując 

drzewko odpowiedzi. Każdy podzespół może przeanalizować kilka linii, kilka scenariuszy 

i wybrać ostateczną przyczynę problemu podczas dyskusji. Technika 5xWhy pozwala 

dotrzeć do właściwej przyczyny danej sytuacji, a nie jej widocznych skutków. Daje 

możliwość głębszej analizy problemu. 

● Mapa interesariuszy: na planszy przedstawiającej “tarczę” wypisywane są instytucje, 

grupy, osoby zaangażowane w temat/sytuację tak, aby w centrum znajdowali się ci 

najbardziej zaangażowani lub najbardziej związani z sytuacją, a na zewnętrznych kręgach 

osoby/grupy najmniej związane z tematem. Mapa pozwala określić najbardziej wpływowe 

osoby/grupy dla danego zagadnienia i w związku z tym ważne podczas realizacji projektu. 

1.1.3. Przebieg warsztatów. 

Zrealizowanym warsztatom postawiono następujące cele: 

● zapoznanie uczestników z pojęciem innowacji społecznej, 

● zainspirowanie uczestników do poszukiwań innowacji w obszarze społecznym, 

● wygenerowanie priorytetowych zakresów wsparcia osób zależnych w subregionach 

Małopolski. 

● zapoznanie uczestników z procesem design thinking. 

  

Na potrzeby pracy warsztatowej innowacje społeczne scharakteryzowano jako: 

● nowe działania społeczne, 

● nowe, tzn. unikalne rozwiązanie, dotąd nie znane, 

● znane rozwiązanie, ale zaplanowane w innym kontekście (na przykład dla nowej grupy 

odbiorców), 
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● rozwiązanie mające na celu polepszenie jakości życia osób, grup, całych społeczności, 

● usługi, produkty, procesy, zmodyfikowane/ulepszone poprzez podniesienie wydajności, 

optymalizację kosztów, zwiększenie skuteczności, usprawnienie 

● implementację zagranicznych rozwiązań 

 

Przeprowadzone warsztaty miały następujący przebieg: 

  Część I: analiza lokalnej sytuacji osób zależnych poprzez proces empatyzacji i wstępnego 

zdefiniowania problemów. 

Część II: szczegółowe przeanalizowanie wybranego zagadnienia poprzez sporządzenie Mapy 

interesariuszy (opcjonalnie) i proces 5xWhy?  

Część III:  poszukiwanie rozwiązań  będących innowacjami społecznymi poprzez generowanie 

pomysłów,  porządkowanie i selekcję najlepszych.  Dokonanie analizy pomysłów w podzespołach 

i na forum, poddając wybrane rozwiązania do konsultacji przez innych uczestników i organizatorów 

– pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Opcjonalnie
1
, w ramach 

trzeciej części odbywało się: 

● Prototypowanie  

○ Naszkicowanie/opisanie/zbudowanie rozwiązania. Podzespół sam decydował 

o formie prototypu. Jeśli projektowana była usługa, to jako prototyp uczestnicy 

mogli zaprezentować scenkę rodzajową. 

● Prezentacja pomysłów jako testowanie i udoskonalanie: 

○ Zespoły wymieniały się opiniami, sugestiami i obawami na temat proponowanych 

rozwiązań.  

Część IV: podsumowanie warsztatów - przedstawienie procesu design thinking w oparciu 

o przebyty warsztat. Zebranie informacji zwrotnej od uczestników warsztatów w formie 

anonimowych kart. 

1.2. Charakterystyka i potencjał uczestników 

Uczestnicy warsztatów reprezentowali szeroko rozumiane środowisko osób zależnych 

(osób niepełnosprawnych lub/i seniorów) pod kątem zawodowym, doświadczenia, płci oraz 

umiejętności projektowania. Były to osoby reprezentujące jednostki samorządowe, takie jak 

Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej i inne,  organizacje pozarządowe, placówki 

                                                 
1
 Etap realizowany za decyzją trenera i uczestników, przy sprzyjających warunkach czasowych. 
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oświatowe (w tym uczelnie wyższe), przedstawiciele środowiska medycznego, pracodawcy i osoby 

fizyczne zainteresowane realizacją innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych, 

doświadczone w opiece nad osobami starszymi, których niepełnosprawność wynika z wieku oraz 

osoby wspierające opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

Dużą wartością spotkań warsztatowych było doświadczenie uczestników w pracy z osobami 

zależnymi, ich obserwacje, wnioski i wymiana dobrych praktyk w znanych sobie obszarach. 

Współpraca pomiędzy uczestnikami i trenerami przebiegała bardzo sprawnie. Zainteresowanie 

i zaangażowanie uczestników było wielokrotnie podkreślane przez trenerów. Obszarem do 

wzmocnienia w pracy projektowej były umiejętności pracy metodami kreatywnymi, korzystania 

z doświadczenia podopiecznych (User Experience), planowanie etapu oceny prototypu.  Trenerzy 

zaznaczali, że często uczestnicy przychodzili na warsztat już z przygotowanym pomysłem do 

rozwijania. 

Różnorodność grup warsztatowych wpłynęła bardzo korzystnie na wymianę doświadczeń, wiedzy 

i umiejętności pomiędzy zainteresowanymi. Ponadto interdyscyplinarny potencjał grupy wzbogacał 

wyniki pracy ze względu na różne perspektywy postrzegania tych samych zagadnień. 

Uczestnicy w sposób łatwy integrowali się w zespołach warsztatowych i bardzo chętnie 

współpracowali. Wykazywali zainteresowanie proponowanymi metodami i technikami 

kreatywnymi, które okazały się wzbogacać ich dotychczasową wiedzę i umiejętności (wniosek na 

podstawie informacji zwrotnej). 

Obszarem wyzwań dla trenerów była stymulacja uczestników do głębszej analizy zagadnień, 

bowiem codzienna praca w rozpatrywanym obszarze spowodowała schematyzm ich postrzegania. 

Na podstawie przeprowadzonych warsztatów stwierdzono, że korzystny byłby dłuższy czas 

inkubacji pomysłów uczestników, wzbogacony o współprojektowanie z osobami nie związanymi 

z obszarem pracy z osobami zależnymi. 

2. Efekty pracy warsztatowej  

Innowacje społeczne to obszar wymagający projektowania partycypacyjnego, czyli usprawniania 

sytuacji “oddolnie”, z pomocą lub/i za sprawą osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad 

osobami zależnymi. Partycypacja daje możliwość efektywnej empatyzacji, rozpoznania aktualnych 

potrzeb grupy, czy bieżącej korekty projektu naprawczego. 

Tak dobrani uczestnicy warsztatu  potrafili ukazać perspektywę użytkownika systemu opieki oraz 

trudności, z którymi się ten użytkownik boryka. W celu urozmaicenia rozwiązań (uczestnicy często 
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przychodzili z założonymi, własnymi celami), należałoby rozważyć poszerzenie grupy uczestników 

o osoby zupełnie nie związane z danym tematem, które wniosłyby kompletnie inną perspektywę. 

Podniesienie różnorodności grupy pod względem perspektywy i doświadczenia zawodowego, 

sprzyjałoby nowoczesnym innowacjom. 

Pozytywne nastawienie uczestników, ich chęć wymiany doświadczeń i współpracy stwarzała 

bardzo dobre warunki pracy, tworzenia zalążków nowych idei i realizacji warsztatów. Otwarta 

postawa uczestników wzbogacała program spotkań. 

2.1. Chrzanów  

Rozpoznanie ogólnych obszarów problemowych: 

● W zakresie osób niepełnosprawnych: uczestnicy wskazywali problemy w obszarze zdrowia 

fizycznego i psychicznego, utrudnienia komunikacyjne, izolację społeczną, trudności 

w realizacji spraw urzędowych (od barier architektonicznych, komunikacyjnych, po 

niedoskonałość ustawodawczą) i konieczność udoskonalenia systemu wspierania rodzin 

osób niepełnosprawnych. 

● W zakresie seniorów: problemy finansowe, zdrowotne, trudności w codziennym 

funkcjonowaniu oraz w relacjach społecznych (izolacja). 

Analiza szczegółowa wybranych zagadnień: 

● Ograniczenia psychofizyczne → nie korzystanie z dostępnych możliwości → obawa przed 

śmiesznością → obawa przed opinią innych i nieumiejętność bronienia się przed nią → brak 

asertywności 

● Niepełnosprawność fizyczna → choroba, zaniedbanie, strach przed diagnozą → 

nieświadomość rangi badań profilaktycznych i brak wiedzy → brak pozytywnych wzorców 

i brak dostępu do wiedzy; 

● Zamknięcie się w sobie → samotność i wstyd przed proszeniem o pomoc → brak osób 

bliskich i przejmowanie się opinią innych → bolesne i trudne doświadczenia → brak 

zaufania do młodszego pokolenia → brak umiejętności komunikacji interpersonalnej; 

● Wykluczenie społeczne → brak aktywności zawodowej → zły stan zdrowia; 

niepełnosprawność → wiek → alkoholizm → brak świadomości społecznej sytuacji osób 

zależnych → konsumpcjonizm → ograniczenia finansowe;  

● Brak pieniędzy na leki → funkcjonowanie prywatnej służby zdrowia → brak dostępu do 
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informacji → informacja nieprzystosowana do możliwości osób zależnych → brak 

pieniędzy; 

● Zależność od osób trzecich → wiek → potrzeba uwagi → brak umiejętności komunikacji → 

brak znajomości technologii → niechęć do zmian → przywiązanie do tego, co znane → 

pogorszenie stanu zdrowia → zaniki pamięci → pogorszenie słuchu lub wzroku → 

zmęczenie → konieczność poruszania się na wózku → obawa przed wyjściem z domu, 

przed skupiskiem ludzi, przed nowym otoczeniem → brak zaangażowania w życie 

zawodowe → brak spędzania czasu z krewnymi → brak zainteresowania ze strony rodziny 

→ trudny charakter osoby starszej → budowanie własnej rodziny → brak umiejętności 

budowania więzi z własnymi dziećmi; 

● Samotność → brak tolerancji dla zmieniającego się społeczeństwa → nienadążanie za 

szybko zachodzącymi zmianami społecznymi → brak otwartości na nowe formy życia 

społecznego (rodziny) → obawa o swoje bezpieczeństwo, strach przed ludźmi → 

nieodpowiednia polityka prorodzinna → bariery komunikacyjne → nieprzystosowanie 

otoczenia → brak instytucji zajmującej się wyżej wymienionym zagadnieniem; 

● Brak współpracy jednostek pomocowych → brak chęci → zamknięcie na swoje zadania → 

brak czasu → procedury. 

Postawione problemy: 

·      Brak umiejętności interpersonalnych 

Pomysły i rozwiązania: filmy edukacyjne, poradniki, debaty seniorów, sesje coachingowe, 

infolinia z poradami, instytucja mediatora lub mentora, warsztaty komunikacji interpersonalnej, 

spotkania tematyczne połączone z dyskusją, kluby samopomocy z udziałem młodego pokolenia, 

integracja rodzin i otoczenia osób starszych, centrum wolontariatu seniorów, gdzie osoby starsze 

pełnią role przewodników w pewnych tematach. Jako rozwiązanie uczestnicy warsztatu 

zaproponowali wyjazdy na wczasy wypoczynkowe lub do sanatorium z sesjami coachingowymi 

w cenie pobytu. Uczestnicy wykonali prototyp fotela zachęcającego do zanurzenia się w siebie, do 

relaksu, który służyłby do prowadzenia sesji coachingowych z seniorami (fotel półleżący,  

z podłokietnikami). Ponadto opracowali reklamę takich wczasów - wypisując hasła reklamowe na 

kartce papieru, zachęcające do wzięcia udziału w darmowych wczasach i sesjach coachingowych. 
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·   Brak asertywności wśród seniorów. Jak wspierać ich w nauce nowych zachowań, by przestali 

bać się śmieszności? 

Pomysły i rozwiązania: poznanie technik asertywnego zachowania, mówienie przed lustrem 

pozytywnych zdań o sobie, trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wydobywanie 

konkretnych informacji o tym, z czym sobie dobrze radzą, rozklejanie w mieszkaniu karteczek 

z afirmacjami, powiedzenie czym jest asertywność, warsztaty interpersonalne wzmacniające wiarę 

w siebie, trening wyrażania swoich uczuć i emocji, szukanie wsparcia u bliskich osób. Jako 

rozwiązanie uczestnicy warsztatu zaproponowali koncepcję gry rodzinnej uczącej asertywności, 

skierowanej dla wszystkich członków rodziny, w tym seniorów. W trakcie gry uczestnicy poruszają 

się po planszy zdobywając punkty i rozwiązując problemy wynikające z sytuacji wymagających 

asertywnej reakcji. Ruch do przodu odbywa się tylko wówczas, gdy gracz odpowiedział asertywnie, 

adekwatnie do danej sytuacji. W trakcie warsztatów została jedynie zaprezentowana idea gry, bez 

konkretnych sytuacji do rozwiązania i bez szczegółowej instrukcji. 

 

·      Wykluczenie społeczne ze względu na brak finansów?   

Pomysły i rozwiązania: Zbiórka pieniędzy; wsparcie finansowe od kościoła; zorganizowanie 

starszym osobom pracy (np. sprzedaż własnych produktów, opieka nad dziećmi, wyprowadzanie 

psów); współpraca z firmami i bankami. W odpowiedzi na kwestie wykluczenia społecznego i po 

głębszej analizie zespół uczestników przedefiniował problem do zagadnienia braku 

wystarczających środków finansowych, jakimi dysponują osoby starsze. Zaproponowali, jako 

częściowe rozwiązanie, utworzenie programu społecznego polegającego na wymienianiu się 

pomiędzy sobą przez osoby starsze umiejętnościami bądź pracą (w akcję zaangażowana może być 

również inna grupa społeczna). Umiejętności/praca byłyby wycenione w wymierny sposób (np. 

opieka nad dziećmi: 10 zł/h) a należną wypłatę realizowano by w formie uzyskania pomocy od 

kogoś innego. Program jednocześnie angażowałby osoby starsze do współpracy, integrował je ze 

sobą i rozwiązywałby problem braku pieniędzy w pewnych obszarach. Miejsca, w których byłoby 

możliwe znalezienie informacji o usługach do skorzystania (czy też zaanonsowanie własnych 

usług) to na przykład ulotki, prasa, ogłoszenia kościelne, spółdzielnia socjalna. Sposób dostarczania 

tych informacji musiałby być dostosowany do potrzeb, możliwości i umiejętności osób starszych. 

  

·    Samotność osób zależnych 

Pomysły i rozwiązania: pomoc Państwa w opiece nad starszymi; angażowanie osób starszych 

w opiekę nad dziećmi i inne formy pomocy sąsiedzkiej - udział seniorów w życiu społecznym, 
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warsztaty nowych technologii w miejscu zamieszkania, zorganizowanie pomocy - asystent osoby 

starszej, wolontariat, szkolenie rodzin w tematyce osób starszych, mające na celu pogłębienie więzi 

rodzinnych. W wyniku prototypowania uczestnicy zaproponowali zmianę polityki prorodzinnej, 

u podstaw której miałyby leżeć głębokie konsultacje społeczne (również z osobami starszymi) 

w formie dostosowanej do ich możliwości (wywiady przeprowadzane osobiście, ankiety 

drukowane, ankiety internetowe, itd.) 

  

·     Utrudniona dostępność specjalistów 

Pomysły i rozwiązania: Usługa „lekarz w domu” w miejscu zamieszkania; środki na zatrudnienie 

osób niepełnosprawnych i wolontariusze do pomocy; usługi i lekarze na parterze; dostosowanie 

otoczenia (progi, niskopodłogowe autobusy, uchwyty specjalne); wolontariat prowadzony przez 

osoby starsze; angażowanie osób starszych w opiekę nad dziećmi; warsztaty nowych technologii 

w miejscu zamieszkania; szkolenie rodzin w tematyce osób starszych; zorganizowanie pomocy – 

asystent osoby starszej/wolontariat; zwiększony dostęp do usług medycznych (dowóz do lekarza, 

wizyty domowe). Jako rozwiązanie uczestnicy zaproponowali założenie fundacji dedykowanej 

problemowi dostępności usług specjalistycznych (medycznych) dla osób starszych, mających 

problemy z wychodzeniem z domu. Byłaby to równocześnie instytucja zajmująca się 

pozyskiwaniem środków finansowych i odpowiedzialna za program, która nawiązałaby współpracę 

z firmami taksówkowymi i zaangażowała (częściowo w ramach wolontariatu) opiekunów, których 

zadaniem byłoby zorganizowanie transportu. Wykorzystanie taksówek byłoby wygodne ze względu 

na brak konieczności wyposażania ich w dodatkowy sprzęt (wymogi takie jak np. foteliki dla dzieci 

i inne dotyczące również osób niepełnosprawnych). 

  

·    Brak współpracy między jednostkami pomocowymi 

Pomysły i rozwiązania: szkolenie kadry, zespoły interdyscyplinarne, (centralna) baza danych, 

dokształcanie, skupienie na osobie, całościowe podejście do tematu, dokształcanie, współpraca 

koleżeńska, forum stowarzyszeń, fundacji i ośrodków, kreowanie nowych zachowań, wolontariat, 

szkolenia dla pracowników, spotkania integracyjne, takie jak np. pikniki, wymiana możliwości 

pozyskiwania środków - współpraca, diagnoza społeczeństwa lokalnego, edukacja osób bliskich. 

Na podstawie mapy interesariuszy uczestnicy wskazali następujące grupy: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Powiatowy Ośrodek Zdrowia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przedszkola, żłobki, szkoły, 

fundacje (NGO), gmina/powiat, Powiatowy Urząd Pracy, położne, rodzina, kościół, szpital, DPS, 
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ośrodki wsparcia 

Uczestnicy warsztatów jako rozwiązania postawionego problemu zaproponowali: 

Centralna baza danych - rodzice wprost nie mieliby dostępu do bazy danych - tylko przez 

organizacje/jednostki pomocowe. Narodowy Fundusz Zdrowia byłby pierwszym kontaktem, gdzie 

otrzymywaliby informacje o możliwościach wsparcia. Organizacje/jednostki pomocowe miałyby 

częściowy dostęp do zawartych w niej informacji na temat swoich podopiecznych - w zależności od 

rodzaju organizacji, dostępne byłyby różne dane na temat konkretnej osoby – potrzebne do 

prawidłowego funkcjonowania danego ośrodka wsparcia. Ośrodki pomocowe miałyby również 

możliwość wprowadzania danych w swoim obszarze działalności. Wada rozwiązania: baza bardziej 

realnie oferuje wsparcie dla organizacji pomocowych niż dla rodziców niepełnosprawnych dzieci i 

samych osób zależnych. Spotkania otwarte - organizacja spotkań, podczas których byłaby 

możliwość wymiany informacji między ośrodkami pomocowymi oraz osobami zależnymi, 

umożliwienie współpracy, zwłaszcza pomiędzy organizacjami różnego typu. 

2.2. Zakopane 

Rozpoznanie ogólnych obszarów problemowych: 

● W zakresie osób niepełnosprawnych, w tym seniorów: uczestnicy wskazywali problemy 

w zakresie osamotnienia, zdrowia fizycznego, codziennego funkcjonowania, nieudolność 

administracyjną i konieczność udoskonalenia systemu wspierania osób zależnych, problemy 

finansowe, sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie po zakończeniu edukacji, 

sytuacji osób niewidomych, 

● W zakresie seniorów: problemy finansowe, zdrowotne, z codziennym funkcjonowaniem 

oraz relacjami społecznymi (izolacja). 

Analiza szczegółowa wybranych zagadnień: 

· Brak bliskiej osoby → problemy z sąsiadami → sąsiedzi odmawiający pomocy → brak 

zbudowanych relacji; 

·  Samotność → rodzina nie jest obecna w życiu osoby zależnej → brak własnej rodziny; 

· Niepełnosprawni intelektualnie po zakończeniu edukacji → wykluczenie osób niepełnosprawnych 

z życia społecznego z powodu poziomu intelektualnego, stereotypów społecznych, braku wiedzy 

o niepełnosprawności w społeczeństwie, braku empatii społecznej, braku systemowych rozwiązań. 

· Seniorzy → utrudniony dostęp do lekarzy → za mało specjalistów, zwiększająca się liczba 
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seniorów, zwiększająca się liczba chorób → zanieczyszczenie środowiska, brak specjalistów 

geriatrii w szpitalach → brak zrozumienia problemu seniorów; 

·     Wysokie wydatki → choroby i związana z nimi konieczność zakupu lekarstw, często bardzo 

drogich → grupa społeczna nieaktywna zawodowo → nie przynosi zysków w społeczeństwie → 

państwo przekazuje niewystarczające środki, niewystarczające refundacje, płatne usługi opiekuńcze 

·   Samotność → frustracja z powodu zakończenia aktywności zawodowej → zmniejszenie liczby 

kontaktów → wyobcowanie → kontakt ograniczony przez bariery komunikacyjne → 

nieprzystosowane mieszkanie → brak specjalistycznego sprzętu → brak informacji o możliwości 

pomocy. 

Postawione problemy: 

·      Brak zbudowanych relacji z sąsiadami 

Pomysły i rozwiązania: Zorganizowanie spotkania przy kawie, ławeczka na osiedlu z termosem 

i ciastkami, uruchomienie wolontariatu sąsiedzkiego, tablica na korytarzu na prośby i informacje, 

barterowa wymiana (wyprowadzanie psa w zamian za wypożyczenie wiertarki, zrobienie zakupów, 

itp), zaangażowanie osób zależnych do wykonywania prac w środowisku, zaangażowanie w pomoc 

wzajemną, np. opiekę nad dziećmi, wspólne grillowanie, akcja edukacyjna, wspólne dekorowanie 

klatki schodowej na Święta, ławka na klatce schodowej, zorganizowanie wspólnej wycieczki, 

drobne przysługi – pretekst do kontaktu (np. pożyczenie cukru). W trakcie warsztatów uczestnicy 

opracowali makietę przedstawiającą spotkanie w formie pikniku, na którym sąsiedzi mają okazję 

przy ciastku, pizzy i kawie spędzić czas razem i się poznać. Każde ze spotkań miałoby określony 

temat, harmonogram i osobę prowadzącą. Byłaby tam też skrzynka na „dobre propozycje/pomysły 

sąsiadów”, czyli miejsce na „wymianę usług” (mogę wyprowadzić psa, potrzebuję opieki nad 

dzieckiem w czwartek, chcę pomalować ściany i szukam drabiny, zróbmy razem ozdoby świąteczne 

na klatkę). 

  

·      Samotność osób zależnych 

Pomysły i rozwiązania: Zaproszenie interesujących osób, osiedlowy klub seniora, zaproszenie na 

wigilię, przyniesienie ciasta, kluby zainteresowań, pomoc w zakupach, rozmowa z psychologiem, 

wysłanie życzeń / kartki okazjonalnej (urodzinowej, imieninowej, świątecznej, itp.), zaproszenie na 

wycieczkę lub spacer, pomoc w koszeniu trawnika czy odśnieżanie, aktywność fizyczna, spotkania 

przy książce, wspólne oglądanie seriali, zabranie do teatru / kina, wolontariusze, samopomoc 

sąsiedzka. Jako rozwiązanie problemu samotności uczestnicy zaproponowali zapraszanie 
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interesujących osób na spotkania integracyjne, aby temat spotkania motywował do przybycia. Jedna 

z propozycji odnosiła się do edukacji w zakresie bezpieczeństwa. To spotkanie z osobą skazaną za 

wyłudzenia od osób starszych, która opowiedziałaby o metodach stosowanych przez przestępców. 

Podpowiedziałaby, na co zwracać uwagę i jak się chronić przed oszustami. Spotkanie jest 

aranżowane we współpracy z wybranym zakładem karnym (instytucje te chętnie współpracują 

w ramach resocjalizacji skazanych). 

 

·  Docieranie informacji indywidualnie do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

Pomysły i rozwiązania: utworzenie centrów w powiecie / gminie, gdzie będą specjaliści z różnych 

dziedzin, „wspomagacze” - osoby w instytucjach publicznych, które znają specyfikę osób 

niepełnosprawnych;  zaangażowanie instytucji kościelnych i komitetów parafialnych, szczególnie 

w część edukacyjną i informacyjną; zaangażowanie informacyjnych portali internetowych; 

utworzenie „sieci informacji”, indywidualne dotarcie do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

z informacją.  

  

·   Profilaktyka zdrowotna. 

Pomysły i rozwiązania: zdrowy tryb życia, odżywianie i ruch (spacery, nordic walking, basen); 

edukacja: wykłady, książki, Internet, wykorzystanie autorytetów; stosunki międzyludzkie: 

życzliwość, pomoc w trudnych sprawach, wolontariat, psycholog; spotkania z geriatrą; organizacja / 

wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Uczestnicy wskazali interesariuszy: państwo, organizacje 

pozarządowe, instytucje publiczne, instytucje kościelne, społeczność lokalna, szkoły, żłobki, 

przedszkola, zakłady pracy, media, środowisko sąsiedzkie, rodzina, przyjaciele, Ośrodki Pomocy 

Społecznej, Straż Pożarna, Studenci, Szkoły Medyczne. 

  

·   Zmniejszenie kosztów płatnych usług opiekuńczych? 

Pomysły i rozwiązania: Rozwinięcie usług opiekuńczych rano, wieczorami i w weekendy: 

zaangażowanie sąsiadów odpłatnie do pomocy; jednoznaczne określenie zakresu czynności dla 

rodziny lub chętnych sąsiadów; bezpłatne albo obniżone odpłatności za usługi opiekuńcze; 

zwiększenie liczby opiekunek/opiekunów; Zapewnienie ciepłego posiłku; utworzenie podstawowej 

apteczki z informacjami o lekach, lekarzach rodzinnych, najbliższych osobach; elastyczna praca 

z osobą potrzebującą (wolontariat – np. studenci); spotkania z osobami i instytucjami 

pomagającymi celem usprawnienia systemu pomocy (raz na kwartał). Jak rozwiązanie problemu 

uczestnicy zaproponowali stworzenie mini grup rodzinnych – zorganizowanie spotkań (np. przez 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) dla osób starszych i matek samotnie wychowujących dziecko 

lub będących na urlopie macierzyńskim. Na takich spotkaniach w naturalny sposób uczestnicy 

nawiązywaliby kontakty – starsze osoby mogłyby opiekować się dziećmi, równocześnie odciążając 

matki i czując się w ten sposób bardziej potrzebne, zaktywizowane. Spotkania mogłyby być 

organizowane np. w klubach seniora i miałyby formę integracyjną (warsztaty). Informacje o tych 

spotkaniach byłyby w formie ulotek roznoszonych przez listonosza, wolontariuszy, leżących w 

poczekalni u lekarza. Informacje dla matek na placach zabaw (również ulotki – działalność 

lokalna), przychodniach pediatrycznych, w przedszkolach, żłobkach. 

  

· Brak informacji o możliwościach pomocy 

Pomysły i rozwiązania: nowy sposób uzyskiwania informacji (dot. pomocy): źródło wzajemnej 

informacji; aktywizacja dawnych znajomych; zaangażowanie harcerzy, placówek kulturalnych 

i oświatowych; wolontariat; związek emerytów i kościół; zwiększenie liczby pielęgniarek; 

rozdawanie ulotek; informacje u lekarza; utworzenie grup samopomocy; lokalne radio. W trakcie 

warsztatów uczestnicy opracowali prototyp innowacyjnych usług - organizowanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej (zobowiązanie finansowe do pomocy sąsiedzkiej): opieka miałaby być 

zorganizowana z zaangażowaniem sąsiadów – w formie umowy o dzieło/zlecenie, z jasnym 

doprecyzowaniem zakresu opieki, zaangażowanie chętnych osób do wolontariatu (np. 

zorganizowanie dowozu do lekarza – własnymi samochodami lub taksówką), zorganizowanie 

większej liczby opiekunek w określonych kluczowych z punktu widzenia potrzeb osób starszych 

porach dnia;   

2.3. Nowy Sącz 

Rozpoznanie ogólnych obszarów problemowych: 

● W zakresie osób niepełnosprawnych w tym seniorów: uczestnicy wskazywali problemy 

w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego, utrudnienia komunikacyjne, izolację 

społeczną, nieudolność administracyjną i konieczność udoskonalenia systemu wspierania 

rodzin osób niepełnosprawnych, samotność, poczucie wykluczenia, ubóstwo, problemy 

finansowe, brak aktywność, roszczeniowość, stygmatyzacja. 

Analiza szczegółowa wybranych zagadnień: 

● samotność → izolacja → brak kontaktu ze światem → brak telefonu lub TV → brak 



 

18 

 

środków finansowych lub brak gospodarności → zadłużanie się → brak pomocy na co dzień 

○ samotność (najczęściej powtarzane) i izolacja (zamknięcie w 4 ścianach osób 

starszych; bariery wewnętrzne osób starszych; brak zaufania do innych ludzi; brak 

wymiany i komunikacji międzypokoleniowej; trudności w dogadywaniu się 

z młodszym pokoleniem; bariery komunikacyjne osób starszych; poczucie 

wyobcowania; strach przed otoczeniem; zerwanie relacji rodzinnych) 

● bezradność/ marginalizacja i poczucie wykluczenia → brak zainteresowania ze strony 

rodziny → brak otoczenia medycznego i opiekuńczego → odległość i rozproszenie 

terenowe → kiepska komunikacja miejska lub brak drogi dojazdowej → za mało etatów dla 

opiekunów osób starszych → brak poczucia bezpieczeństwa osób starszych. 

○ brak aktywności (brak oferty kulturalnej / turystycznej dla osób niepełnosprawnych; 

zbyt duże oczekiwania pracodawców dot. pracowników niepełnosprawnych; 

monotonia życia osób niepełnosprawnych; mała oferta aktywności dla osób 

starszych; brak zaspokojenia potrzeby aktywności osób starszych, które chcą się 

jeszcze angażować) 

○ słaby dostęp - brak szybkiego dostępu do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych; 

niedostępność pewnych usług dla osób starszych; potrzeba wprowadzenia usług 

opiekuńczych w godzinach wieczornych i nocnych. 

○ Utrudniony dostęp do informacji i umiejętności (brak dostępnej informacji dot. 

uprawnień / ulg; słaba orientacja w technicznych sprawach; strach przed nowinkami 

i wyzwaniami cywilizacyjnymi; nieświadomość). 

○ Brak środków finansowych (ubóstwo), bezradność/bezrobocie/trudne warunki 

mieszkaniowe - wielodzietność - problemy opiekuńczo-wychowawcze - brak opieki 

(osoby starsze) - niesamodzielność - niepełnosprawność - zamknięcie na drugiego 

człowieka - przemoc - nakierowanie na swoją osobę – roszczeniowość; 

nieumiejętność wykorzystania swoich możliwości; “dziedziczenie biedy”; trudny 

dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej - nastawienie na “nie”. 

○ problemy natury prawnej (niewiedza, zawiłości przepisów), niekompetencja 

urzędników, niezrozumienie społeczne, niedostatek środków na wsparcie, 

ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych, specyfika schorzenia, stygmatyzacja 

i stereotypy, brak wiary we własne możliwości, problem wykluczenia społecznego, 

geografia wieś/miasto, bariery architektoniczne, ograniczony dostęp do specjalistów, 

utrudniony dostęp do terapii, trudna dorosłość, ograniczenia w dostępie do rynku 
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pracy, ograniczenia w komunikacji/transport, problemy w komunikacji społecznej, 

problemy z zapewnieniem opieki przez osoby bliskie. 

Postawione problemy: 

·   Brak poczucia bezpieczeństwa. 

Pomysły i rozwiązania: zapewnienie gorącego posiłku, zapewnienie opału, obecność drugiej osoby 

i rozmowa z nią, pomoc w załatwianiu spraw, np. lekarz czy zakupy, zadbanie o potrzeby duchowe 

(wizyta księdza z Komunią Świętą, spowiedź, telewizor). 

 

·   Udzielanie pomocy codziennej dla osób mieszkających daleko od Nowego Sącza, w małych 

i rozproszonych wioskach i miejscowościach. 

Pomysły i rozwiązania: pomoc w ugotowaniu ciepłych posiłków, sprzątaniu mieszkania, praniu, 

paleniu w piecu, robieniu zakupów, a także w załatwianiu spraw urzędowych - przygotowaniu 

pism. Propozycja opiekuna osoby starszej. 

                                   

 ·    Zainteresowanie seniorów udziałem w życiu społeczności lokalnej. 

Pomysły i rozwiązania: Zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, zainteresowanie wójta 

i gminy -  zaangażowanie we współpracę, uruchomienie warsztatów tematycznych, dotarcie 

z informacjami do opiekunów osób starszych, wykorzystanie doświadczenia osób starszych, 

stworzenie katalogu ofert, pozyskanie wolontariuszy do rozmów z osobami starszymi o ich 

potrzebach, zorganizowanie spotkań integracyjnych, uruchomienie koła zainteresowań, 

zaangażowanie księdza i parafii, zaangażowanie gazety parafialnej. 

 

·   Udostępnienie osobom starszym i zależnym wiedzy, informacji i umiejętności w związku ze 

zmianami w otaczającym ich świecie 

Pomysły i rozwiązania: Nagranie informacji lekarza o danej chorobie i jej symptomach, czy 

sposobach zapobiegania, ogłoszenia parafialne nagrywane na dyktafon i odtwarzane w domu, 

lokalny listonosz roznoszący informacje o tym, co się dzieje na osiedlu, lokalne radio 

z informacjami dla osób starszych (lokalne informacje dot. innych seniorów), zainteresowanie 

Caritasu osobą niepełnosprawną, stworzenie grup informacyjnych na skypie, lokalna telewizja 

internetowa „SENIOR”, ruchomy punkt przyjmowania życzeń do lokalnego radia.  

  

·     Postawa roszczeniowa osób zależnych 
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Pomysły i rozwiązania: czytelne i jasne przepisy, komentarze do przepisów, trening asertywności, 

kultura osobista, poszanowanie drugiej osoby, ulotki informacyjne, kontrakty z osobą, zamiana ról, 

aby osoba roszczeniowa posłuchała roszczeń. 

 

·    Brak wiary we własne możliwości 

Pomysły i rozwiązania: praca indywidualna z osobą zależną, dokształcanie, 

rozwijanie/odkrywanie talentów, przyjaciele, grupa wspólnych zainteresowań, odpowiednia praca, 

pozytywne myślenie, siłownia/sport/fitness, fryzjer, zmiana wizerunku, spotkania towarzyskie, 

przykłady innych ludzi, podróże/turystyka, czytanie/kino/teatr/kultura, śpiew/muzyka, rywalizacja. 

2.4.Tarnów 

Rozpoznanie ogólnych obszarów problemowych: 

● W zakresie osób niepełnosprawnych, w tym seniorów: trudność w kontynuacji opieki nad 

osobami zależnymi w  środowisku domowym, wsparcie opiekunów osób zależnych, izolacja 

społeczna podopiecznych, brak poczucia bezpieczeństwa, problemy dnia codziennego, 

zdrowotne. 

Analiza szczegółowa wybranych zagadnień: 

● Brak samodzielności; zły stan zdrowia; złe warunki mieszkaniowe; brak wsparcia rodziny, 

brak wiedzy i informacji; brak motywacji; niskie dochody 

Partnerzy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, służba 

zdrowia, Caritas, kościół, policja, wolontariat, uczniowie, więźniowie, klub seniora, 

stowarzyszenia, media, Powiatowy Urząd Pracy 

● Brak wiedzy i doświadczenia, brak czasu; trudności z komunikacją z ośrodkami zdrowia, 

kwestie finansowe - zły stan zdrowia, brak wsparcia z zewnątrz, brak usług / środków - brak 

firm specjalistycznych. 

○ Brak osób chętnych do pomocy - brak środków na finansowanie - problem 

z mentalnością i zachowaniem się opiekunek (brak poczucia powołania) - brak 

przygotowania opiekunki (wiedza) 

○ Niepełnosprawność ruchowa wynikająca ze stanu zdrowia - blokada psychiczna po 

przebytym urazie - wiek - demencja – problemy z robieniem zakupów, higieną, 

ubieraniem się, jedzeniem, przyjmowaniem leków; samotność; brak poczucia 

bezpieczeństwa - przewlekłe choroby. 

○ Brak stabilności rodzinnej i emocjonalnej - brak dostatecznej opieki medycznej 

i psychologicznej; brak wiedzy na dany temat, nieadekwatność stereotypów - 
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chodzenie do psychologa traktowane jako stygmatyzacja 

○ Śmierć jako temat tabu  - kiedyś temat odchodzenia był bardziej naturalny, 

pożegnanie z rodziną, śmierć wśród bliskich 

○ poczucie bycia bezużytecznym -  brak sensu -  niemożność bycia sobą 

○ etykietowanie / bycie poza marginesem  -  zaniżenie oceny własnej wartości - 

traktowanie nieadekwatne do wieku - gwałtowne zmiany otoczenia - asymetria 

w pomaganiu - kiedyś to dzieci opiekowały się starymi rodzicami, a teraz to starzy 

rodzice finansują życie dorosłych dzieci – postawiona hipoteza: niewłaściwy 

wzorzec NIE opiekowania się rodzicami, jest z poprzedniego pokolenia - tego które 

teraz wymaga aktualnie opieki, 

○ niedostatek środków finansowych - brak wsparcia instytucjonalnego. 

Postawione problemy: 

·    Pozostawanie osób zależnych w swoim środowisku lokalnym 

Pomysły i rozwiązania: Zapewnienie wizyt lekarskich, pomoc sąsiedzka, usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania, likwidacja barier architektonicznych, wolontariat, mediacje w rodzinie, 

pomoc w dotarciu do lekarza. 

  

· Możliwość opieki nad osobami zależnymi  w domach, przez opiekunów i rodzinę, 

Pomysły i rozwiązania:  dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, szkolenia dla opiekunów, instytucja 

wspierająca,  wsparcie firm z zabezpieczeniem społecznym,  wolontariat oraz pomoc sąsiedzka,  

usługi zewnętrzne 

  

·      Zapewnienie osobom zależnym fachowej opieki 

 Pomysły i rozwiązania: przycisk alarmowy (zamiast wpisywania w telefonie numeru 112, 

urządzenie wysyłające sygnał ‘pomocy’), środowisko lokalne (pomoc sąsiedzka), kompleksowe 

centrum opieki - praktyki, staże, szkolenia i kursy, perspektywa pracy, doradztwo, gratyfikacja 

finansowa opiekunek, podniesienie prestiżu opiekunki (certyfikacja), ścisła współpraca 

z instytucjami, weryfikacja psychologiczna kandydatów na opiekunów (rozmowy kwalifikacyjne). 

Jako rozwiązanie problemu uczestnicy opracowali prototyp Kompleksowego Centrum Opieki. 

Centrum miałoby na celu wykształcenie i dbanie o dobrą kadrę opiekuńczą, podniesienie prestiżu 

społecznego zawodu opiekunki oraz zapewnienie zatrudnienia w Polsce. Jako źródła finansowania 

Centrum wymieniono: dofinansowanie z budżetu państwa lub gminy, fundusze unijne, 

ubezpieczenia osób starszych, płatne szkolenia i doradztwo dla opiekunek. 

Dzięki spełnianiu celu Centrum dotyczącego prestiżu społecznego zawodu opiekunki, przyszłe 

opiekunki chętniej będą płacić za kursy i szkolenia. Proponowane usprawnienia:  sponsorzy,  
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umiejętności praktyczne opiekunek, zmiana skali Centrum (z budynku na jedno pomieszczenie), 

koordynator stacjonarny i terenowy, zaangażowanie wolontariuszy,   zdalne sterowanie (wspólny 

laptop), zaplecze techniczne, kompetencje infobrokerskie, doszkolenie e-learningowe 

 

·    Brak poczucia bezpieczeństwa odczuwany przez osoby zależne. 

Pomysły i rozwiązania: grupy wsparcia, moderacja międzypokoleniowa, lokalna opieka 

instytucjonalna - rola organizacji pozarządowych, zacieśnienie współpracy między ministerstwami 

Zdrowia i Polityki Społecznej, więcej informacji w mediach na temat dostępu do usług 

opiekuńczych i medycznych, opieka dorosłych dzieci nad swoimi rodzicami, szkolenia/warsztaty, 

uczenie w szkole o moralnym obowiązku opiekowania się starszymi ludźmi. Jako rozwiązanie 

uczestnicy zaproponowali Gminny Koordynator Opiekuńczy. Do zadań Koordynatora należałaby 

współpraca z wszystkimi instytucjami zajmującymi się osobami zależnymi, informowanie 

zainteresowanych o możliwościach i prawach i/lub przekierowanie gdzie może zdobyć wiedzę, 

zapewnienie wymiany wiedzy o osobie zależnej pomiędzy instytucjami. 

2.5. Kraków 

Rozpoznanie ogólnych obszarów problemowych: 

● W zakresie osób niepełnosprawnych, w tym seniorów: seksualność osób zależnych, brak 

samodzielności, problemy komunikacyjne, samotność, wykluczenie cyfrowe, organizacja 

domu i życia codziennego, bariery architektoniczne, 

● W zakresie opiekunów: poczucie winy, brak wsparcia psychicznego, brak wiedzy 

i doświadczenia opiekuńczego, przygotowanie opiekunów do pracy. 

Analiza szczegółowa wybranych zagadnień: 

● niezaspokojona potrzeba kontaktów seksualnych przez osoby niepełnosprawne → brak 

partnera → izolacja → lęk rodziców → brak wiedzy → nieprzepracowana własna 

seksualność opiekunów 

○ niezaspokojona potrzeba kontaktów seksualnych przez osoby niepełnosprawne → 

brak wiedzy na ten temat  → brak edukacji i wzorców  → brak specjalistów  → 

niskie wartościowanie problemu 

● ograniczona komunikacja osoby niepełnosprawnej intelektualnie z otoczeniem → brak 

zrozumienia → brak czasu (za mało pracowników) → brak przeszkolenia i wiedzy → 
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instytucje nieprzygotowane na kontakt z osobą niepełnosprawną intelektualnie → brak 

jasnych oznaczeń → brak umiejętności korzystania z alternatywnych sposobów komunikacji 

→ brak wiedzy o potrzebach osoby niepełnosprawnej intelektualnie 

● wykluczenie społeczne i rodzinne osób starszych → brak czasu rodziny → brak 

umiejętności → izolacja → strach → brak rówieśników (umierają) → trudności 

w komunikacji międzypokoleniowej 

○ Brak ciągłości rehabilitacji wynikający z długich terminów 

○ Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

○ Stygmatyzacja niepełnosprawności - błędne definiowanie pojęcia 

niepełnosprawności, mentalność (religijna deformacja, piętno, naznaczenie), 

upokorzenie → przemoc społeczna 

○ Niewystarczające środki na zaopatrzenie osób niepełnosprawnych → zadanie własne 

samorządu, ograniczenie zawodowe, zatrudnienia 

● Brak poczucia bycia potrzebnym → zaniedbanie → brak aktywności zawodowej 

● Trudność w organizacji i sprawowaniu opieki w środowisku domowym. Brak wiedzy 

i umiejętności, przygotowania do roli opiekuna, “szkoły opieki” - brak pomysłu na taką 

“szkołę”, brak kadry - brak środków finansowych. Brak wsparcia rodzinnego,  poczucia 

odpowiedzialności - konflikty majątkowe, brak czasu. 

Postawione problemy: 

· Brak wiedzy na temat seksualności osób niepełnosprawnych lub jego bagatelizowanie. 

Pomysły i rozwiązania: zajęcia, warsztaty dla opiekunów i rodziców, kampania społeczna, 

poszerzenie oferty miejsc specjalizacyjnych, specjalność niepełnosprawności intelektualnej na 

kierunkach studiów (na przykład na medycynie), kluby towarzyskie pod opieką osoby 

wykwalifikowanej, ginekolog dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, publikacja listy 

ośrodków specjalizujących się w tym temacie, szkolenie kadry i instytucji, sprawdzone serwisy 

matrymonialne. Uczestnicy warsztatów opracowali prototyp kampanii społecznej “Czy potrafisz 

żyć bez seksu? Oni żyją, ale czy chcą?” w formie ulotki informacyjnej zawierającej opis problemu, 

propozycje rozwiązań, kontakt i informację o miejscu kompleksowej pomocy. 

 

· Ograniczona komunikacja osoby niepełnosprawnej intelektualnie z otoczeniem. 

Pomysły i rozwiązania: edukacja społeczeństwa w zakresie rodzajów niepełnosprawności, 

jednolite oznaczenia w urzędach oraz przychodniach zdrowia, prelekcje na temat 
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niepełnosprawności i możliwościach osób niepełnosprawnych, propagowanie rozwiązań w 

popularnych serialach telewizyjnych, fiszki z podpowiedziami jak się zachować w różnych 

sytuacjach dla osoby niepełnosprawnej, słownik obrazkowy do komunikacji, komunikator w 

tablecie czy telefonie, służący osobie niepełnosprawnej do kontaktu z otoczeniem. Jako propozycja 

rozwiązania powstał prototyp jednolitych oznaczeń do wprowadzenia w urzędach oraz 

przychodniach. Oznaczenia te miałyby na celu ułatwienie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie - przykładowo na tabliczkach lekarzy obok nazwiska byłby umieszczony symbol 

jednoznacznie kojarzący się ze specjalizacją (dentysta - zęby, lekarz rodzinny - dom, okulista - oko, 

kardiolog - serce), w urzędach oprócz skomplikowanych nazw pokoi byłyby umieszczone rysunki 

(np. obsługa programu 500+ - rysunek pieniędzy i duże “500”). 

 

·  Samotność międzypokoleniowa osób starszych. 

Pomysły i rozwiązania: programy wolontariatu, aplikacja dla opiekunów seniorów, poszerzenie 

oferty klubów seniora, więcej klubów na wsiach, broszury o wydarzeniach dla seniorów, domy 

łączące pokolenia, wymiana umiejętności młodszych i starszych, szkolenia z nowych technologii 

i obsługi nowoczesnych urządzeń domowych, programy terapeutyczne, robot przypominający 

o rzeczach codziennych, kampania społeczna uświadamiająca ograniczenia starszego wieku 

wpływające m.in. na jazdę samochodem; wykorzystanie potencjału seniorów: odwiedziny / czytanie 

bajek – w oświacie, kulturze, lekcje historii, bank doświadczeń, wdrażanie nowych pracowników, 

nauka kaligrafii, tańca, kultury zachowania, rubryka seniora w lokalnej gazecie, zajęcia kulinarne, 

udział seniorów w naukach przedmałżeńskich, asystent w przedszkolu, wykorzystywanie nabytych 

umiejętności życiowych, napisanie historii/życiorysu, robótki ręczne, bank doświadczenia (nowa 

technologia), wystawy pamiątek; problemy architektoniczne: usprawnienia przestrzeni, nowy 

wózek, ulgi z orzeczenia, pomoc w poruszaniu się, dofinansowanie. Jako rozwiązania problemu 

uczestnicy zaproponowali zaprojektowanie urządzenia niwelującego niepełnosprawność ruchową 

zarówno w poziomie jak i w pionie i wspomagającego poruszanie się (specjalistyczny wózek, który 

pozwala na pionizowanie, poziomowanie - dostosowane do potrzeb wykonywanie wszelkich 

czynności dnia codziennego); dziadkowanie/babciowanie - finansowanie programu: dziadek lub 

babcia jako asystent w przedszkolu/żłobku oraz opracowali prototyp aplikacji dla opiekunów osób 

starszych, zawierającej dane osoby starszej, jej zdjęcie, adres, informacje o chorobach, opis co lubi 

i w czym ma trudności oraz kalendarz wizyt z funkcją przypominania o ważnych terminach, np. 

wizycie u lekarza czy zażyciu leku. 

Interesariusze to: Miejski Dom Dziennej Pomocy Społecznej, Uniwersytety Trzeciego Wieku, 



 

25 

 

Domy Pomocy Społecznej, ośrodki kultury, parafia/kościół, Środowiskowy Dom Samopomocy, 

seniorzy, służba zdrowia, sąsiedzi, przedszkola/szkoły/placówki oświatowe, organizacje 

pozarządowe, sąsiedztwo/środowiska lokalne. 

 

·    Poziom wiedzy i umiejętności opiekunów. 

Pomysły i rozwiązania: Współpraca z osobami, które “doświadczyły” opieki jako opiekun, 

indywidualny instruktaż, grupy wsparcia, zatrudnienie opiekuna, sąsiad wspierający (rodzina 

wspierająca), zdrowy tryb życia, stworzenie informatora, warsztaty, grupy wsparcia, strona 

internetowa, filmiki szkoleniowe, wirtualne grupy wsparcia, moderowane fora opiekuńcze, 

indywidualne wsparcie specjalistów – np. psychologa, instruktaż bezpośredni. Przykładowym 

rozwiązaniem problemu mogłyby być: strona internetowa zawierająca filmiki szkoleniowe, 

wirtualne grupy wsparcia, moderowane fora opiekuńcze, informator w formie aplikacji na telefon 

oraz warsztaty dla opiekunów z instruktażem (prowadzone przez doświadczonego opiekuna) 

i indywidualne wsparcie specjalisty -  psychologa. 

  

·  Brak instruktażu i informacji o formach pomocy. 

Pomysły i rozwiązania: Wymiana doświadczeń, informator/przewodnik dla opiekunów osób 

zależnych, instruktaż dotyczący rehabilitacji dla opiekunów np.: z NFZ, rozwiązywanie problemów 

życiowych, kino, opera, kultura i sztuka, ulotki, wolontariat, dobry sprzęt rehabilitacyjny, 

zorganizowanie warsztatów, ulotki i informatory o placówkach zdrowotnych; informator - 

przewodnik dla opiekunów, wymiana doświadczeń, spotkania, grupy wsparcia, portal www 

z kompleksową wiedzą na temat opieki nad osobami niepełnosprawnymi, blogi tematyczne, 

aktywny wypoczynek, poprawa motywacji opiekunów poprzez rozwiązywanie ich problemów 

życiowych. Uczestnicy zaproponowali rozwiązanie problemu w formie organizacji spotkań dla 

opiekunów osób zależnych. Celem spotkań byłoby rozpoznanie aktualnych potrzeb opiekunów, 

stworzenie grupy wsparcia oraz wymiana doświadczeń.  

3. Rozpoznane obszary problemowe dla poszczególnych subregionów. 

Obszary problemowe mogą powielać się dla kilku grup Osób Zależnych. Na przykład Izolacja 

społeczna występowała we  wszystkich czterech grupach ale przemoc już tylko wśród seniorów. 

Najczęstszymi (w czterech z pięciu subregionach) zgłaszanymi przez uczestników warsztatów 

obszarami problemowymi były niedogodności związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym 

osób zależnych oraz związane z nim ograniczenia psychofizyczne, a także ograniczenia 
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w codziennym funkcjonowaniu. Nieco rzadziej (w trzech z pięciu subregionach) pojawiały się 

utrudnienia komunikacyjne, izolacja społeczna, nieudolność administracyjna konieczność 

udoskonalenia systemu wspierania rodzin osób niepełnosprawnych, brak samodzielności, 

samotność i poczucie wykluczenia oraz ograniczenia finansowe. Uczestnicy warsztatów w dwóch 

na pięć subregionów zgłaszali jako najczęstsze obszary problemowe trudności w kontynuacji nad 

osobami zależnymi w środowisku domowym oraz brak wiedzy i doświadczenia opiekuńczego. 

W pojedynczych subregionach pojawiały się jeszcze problemy z brakiem aktywności, 

roszczeniowością i stygmatyzacją oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa i seksualnością osób 

zależnych, a także brak wsparcia psychicznego dla ich opiekunów. 

Zestawienie rozpoznanych obszarów problemowych zebrano w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Rozpoznane obszary problemowe osób zależnych w subregionach Małopolski. 

   Subregion 

Obszar problemowy Chrzanów Zakopane Nowy Sącz Tarnów Kraków 

Zdrowie psychiczne i fizyczne/ 

ograniczenia psychofizyczne 
+ + + +   

Ograniczenia w codziennym 

funkcjonowaniu 
+ +   + + 

Utrudnienia komunikacyjne +   +   + 

Izolacja społeczna +   + +   

Nieudolność administracyjna + + +     

Konieczność udoskonalenia systemu 

wspierania rodzin osób niepełnosprawnych 
+ + +     

Zależność od osób trzecich/ brak 

samodzielności 
+     + + 

Ograniczenia finansowe + + +     

Samotność i poczucie wykluczenia   + +   + 

Trudność w kontynuacji opieki nad osobami 

zależnymi w środowisku domowym 
      + + 
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Brak fachowej opieki/ brak wiedzy 

i doświadczenia opiekuńczego 
      + + 

Brak aktywności     +     

Roszczeniowość     +     

Stygmatyzacja     +     

Brak poczucia bezpieczeństwa       +   

Seksualność osób zależnych         + 

Brak wsparcia psychicznego dla opiekunów         + 
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4. Priorytetowe zakresy wsparcia osób zależnych 

W Tabeli 2 zebrano zdefiniowane priorytetowe zakresy wsparcia osób zależnych, które zostały określone w oparciu o potencjał użytkowników 

i zgłaszane przez nich obszary problemowe oraz zaproponowane pomysły rozwiązań. 

Tabela 2. Priorytetowe obszary wsparcia osób zależnych 

Osoby Zależne: Osoby niepełnosprawne, wymagające usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania 

L.p. Zdefiniowane 

priorytetowe 

zakresy wsparcia 

Obszary problemowe Rozpoznane przyczyny obszarów 

problemowych 

Rekomendowane obszary rozwiązań 

innowacyjnych 

1.  Profilaktyka zdrowia 

fizycznego 

i psychicznego 

 ograniczenia psychofizyczne 
(dysfunkcje) 

 uzależnienie od opiekuna 
(brak możliwości 

samodzielnego dbania 

i samodecydowania o stanie 

zdrowia, sposobie leczenia) 

 brak wiedzy 

o niepełnosprawności, 

(szczególnie wśród 

opiekunów)  

 akcentowanie leczenia 

zamiast profilaktyki 

 

 własne ograniczenia psychofizyczne 

 niski poziom wiedzy o profilaktyce 

 niekorzystanie z dostępnych form 

wsparcia i pomocy 

 choroby i zaniedbania zdrowotne 

 nieświadomość konieczności badań 

profilaktycznych 

 brak pozytywnych wzorców  

 brak dostępu do specjalistycznej wiedzy 

 wysokie koszty specjalistów, zabiegów, 

rehabilitacji 

 długie terminy oczekiwania do 

specjalistów 

 nieprzygotowanie opiekunów do opieki 

nad osobami niepełnosprawnymi 

 brak wymiany informacji między 

opiekunami osób niepełnosprawnych: 

dzielenia się doświadczeniami, 

wskazówkami na temat konkretnego 

schorzenia 

Rekomendowane rozwiązania:  

 zintegrowany program profilaktyczny dla 

poszczególnych grup osób 

niepełnosprawnych  

 treningi samodzielności i profesjonalizacja 

opieki 

 tworzenie grup samopomocy dla 

opiekunów osób niepełnosprawnych, które 

byłyby źródłem wzajemnej informacji. 

 utworzenie  lokalnego radia  

 utworzenie źródła kompleksowej 

informacji (kolportaż ulotek, 

informatorów do domów/rodzin osób 

niepełnosprawnych; pełne informacje 

pozyskane u lekarzy) 

 

2.  Mobilności   utrudnienia komunikacyjne,   niedostateczne uwzględnianie potrzeb 

osób niepełnosprawnych przy 

Rekomendowane rozwiązania: 

 konsultacje projektów zagospodarowania 
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 nieprzychylność innych 

uczestników ruchu,  

 brak zrozumienia dla osób 

niepełnosprawnych 

 wysokie koszty transportu 

 brak oferty kolejowej 

kierowanej do osób 

poruszających się na 

wózkach 

generowaniu rozwiązań systemowych 

 niepełnosprawności fizyczne 

i sensoryczne 

 brak wystarczającej liczby asystentów/ 

rozwiązań dla osób niewidomych 

 strach osób niepełnosprawnych przed 

wyjściem z domu 

 brak odpowiedniego sprzętu medycznego 

np. odpowiednich wózków inwalidzkich 

do samodzielnego przemieszczania się 

osoby niepełnosprawnej, 

 znikoma oferta kursów prawa jazdy dla 

osób niepełnosprawnych, szczególnie dla 

osób z dysfunkcja ruchową i całkowity jej 

brak w małych miejscowościach 

 wysokie koszty specjalistycznych 

samochodów 

przestrzeni miejskiej ze środowiskiem 

osób niepełnosprawnych 

 stworzenie systemu dowozu osób 

niepełnosprawnych (np. zniżki 

u taksówkarzy, sąsiedzki wolontariat) 

 usługi i lekarze na parterze 

 dostosowanie otoczenia (progi, 

niskopodłogowe autobusy, specjalne 

uchwyty) 

 zwiększenie (np. poprzez dotacje, 

sponsoring) ilości samochodów 

w szkołach nauki  jazdy, dostosowanych 

do prowadzenia przez osoby posiadające 

znaczne dysfunkcje narządów ruchu (np. 

wszystkie układy przy kierownicy) 

3.  Włączenie społeczne   marginalizacja osób 

niepełnosprawnych, 

 izolacja (również w sensie 

fizycznym – na przykład brak 

możliwości dotarcia do lokalu 

wyborczego)  

 brak możliwości 

podejmowania własnych 

decyzji przez osoby 

niepełnosprawne 

 Stygmatyzacja 

 Generalizowanie problemów 

(potrzeby osób 

niepełnosprawnych 

zamieszkujących w małych 

miastach/na wsiach różnią się 

od potrzeb mieszkańców 

 osłabione więzi rodzinne 

 przedmiotowe traktowania- narzucona 

rola „chorego/innego” 

 obawa przed śmiesznością 

 obawa przed opinią innych 

 brak asertywności 

 brak świadomości społecznej sytuacji 

osób niepełnosprawnych 

 brak empatii społecznej 

 wykluczenie osób niepełnosprawnych 

z życia społecznego z powodu poziomu 

intelektualnego 

 stereotypy społeczne 

 uboga oferta infrastrukturalna małych 

miast i wsi 

Rekomendowane rozwiązania: 

 kampania społeczna uświadamiająca, że 

niepełnosprawni mają takie same prawa, 

jak pozostali 

 udział osób niepełnosprawnych 

w zajęciach dla dzieci i młodzieży 

w szkołach, świetlicach, placówkach 

kulturalnych „oswajanie 

z niepełnosprawnością” 

 treningi z asertywności  

 rozwijanie zainteresowań osób  

niepełnosprawnych 

 budowanie integracyjnych form 

aktywności i rekreacji  np. salon 

planszówek – miejsce, z którego mogą 

skorzystać zarówno pełno  jak 

i niepełnosprawni 



 

30 

 

dużych miast)  

 Samotność i poczucie 

wykluczenia 

 zaangażowanie, zainspirowanie instytucji 

działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych do podjęcia działań 

w ramach lub poza placówką w formie 

oferty integracyjnej – na przykład 

organizowanie lokalnych rozgrywek gier 

planszowych dla całej społeczności 

lokalnej, przy wykorzystaniu potencjału 

lokalowego instytucji 

4.  System wspierania 

rodzin  
 rezygnacja opiekuna z życia 

prywatnego i zawodowego na 

rzecz opieki 

 brak usług odciążeniowych,  

 brak wsparcia 

psychologicznego dla rodzin 

 rozpad rodzin, w których 

pojawia się dziecko 

niepełnosprawne  

 

 poświęcanie całego życia osobom 

niepełnosprawnym 

 konieczność porzucania pracy zawodowej 

 rozpad rodziny (odejście jednego 

z rodziców, który nie radzi sobie 

z obciążeniem opieką) 

 niechęć rodzin do korzystania 

z dostępnego wsparcia 

 stygmatyzacja rodzin (poczucie wstydu) 

 niewiedza o możliwych formach wsparcia 

 brak wsparcia dla rodzin oczekujących 

dziecka niepełnosprawnego (wzmocnienie 

wsparcia w okresie prenatalnym –więcej 

czasu na przygotowanie i uprzedzenie 

przyszłych rodziców przed czekającymi 

ich wyzwaniami) 

 Brak zintegrowanej, obowiązkowej oferty 

informacyjno – edukacyjnej dla rodziców 

spodziewających się dziecka 

niepełnosprawnego i działania na rzecz 

umocnienia relacji w rodzinie 

i przygotowania do sytuacji trudnej 

Rekomendowane rozwiązania:  

 utworzenie centrów w powiecie / gminie, 

gdzie będą dostępni specjaliści z różnych 

dziedzin medycyny 

 utworzenie funkcji „Wspomagaczy” - 

osoby w instytucjach publicznych, które 

znają specyfikę dysfunkcji i potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 zaangażowanie instytucji kościelnych 

i komitetów parafialnych, szczególnie w 

część edukacyjną i informacyjną 

o niepełnosprawności i wsparciu 

opiekunów 

 zaangażowanie informacyjnych portali 

internetowych;  

 utworzenie dostępnych filmów w sieci 

o konkretnych schorzeniach, 

niepełnosprawnościach 

 w ramach szkół dla rodziców – specjalne 

kursy dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych  

 w ramach szkół rodzenia wprowadzenie 

obowiązkowego panelu edukującego na 

wypadek sytuacji pojawienia się 

w rodzinie dziecka niepełnosprawnego 
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5.  Dostępność 

informacyjna  
 rozproszenie informacji 

 brak współpracy jednostek 
wspierających osoby 

niepełnosprawne 

 brak informacji jednolitej, 
kompleksowej, łatwo 

dostępnej. 

 brak współpracy pomiędzy jednostkami 

 brak odpowiednich szkoleń dla kadr 

jednostek 

 konieczność uzyskania wielu decyzji 

w różnych urzędach w celu otrzymania 

wsparcie 

 wykluczenie cyfrowe 

 niechęć do informacji w formie ulotki 

 

Rekomendowane rozwiązania: 

 szkolenie kadry, zespołów 

interdyscyplinarnych 

 centralna baza danych w gminie 

zawierająca dane o placówkach 

świadczących wsparcia  (rodzice wprost 

nie mają dostępu do bazy danych - tylko 

przez organizacje/jednostki. NFZ byłby 

pierwszym kontaktem, gdzie 

otrzymywaliby informacje 

o możliwościach wsparcia. 

Organizacje/jednostki pomocowe miałyby 

częściowy dostęp do zawartych w niej 

informacji na temat swoich podopiecznych 

- w zależności od rodzaju organizacji, 

dostępne byłyby różne dane na temat 

konkretnej osoby – potrzebne do 

prawidłowego funkcjonowania danego 

ośrodka wsparcia. Ośrodki pomocowe 

miałyby również możliwość 

wprowadzania danych w swoim obszarze 

działalności) 

 Spotkania otwarte - organizacja spotkań, 

podczas których byłaby możliwość 

wymiany informacji między ośrodkami 

pomocowymi oraz osobami zależnymi, 

umożliwienie współpracy, zwłaszcza 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

różnego typu. 

6.  Seksualność  brak świadomości potrzeb 

seksualnych osób 

niepełnosprawnych, 

 brak treningu seksualności 

dla osób niepełnosprawnych 

 niewystarczająca informacja i edukacja na 

temat seksualności osoby 

niepełnosprawnej 

 brak odpowiedniego przygotowania 

personelu wspierającego osoby 

Rekomendowane rozwiązania: 

 trening dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych z zakresu seksualności 

podopiecznych (dookreślenie potrzeb,  

akceptacja potrzeb, uznanie możliwości 
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z niepełnosprawnością 

 poczucie wstydu osób niepełnosprawnych 

 brak świadomości w przedmiotowym 

temacie zarówno osób niepełnosprawnych 

jak i ich opiekunów 

i ograniczeń, przyjęcie możliwych 

rozwiązań) 

 podnoszenie świadomości opiekunów 

osób niepełnosprawnych ale również 

pozostałej części społeczeństwa 

w obszarze seksualności osób 

niepełnosprawnych, 

 treningi seksualności dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie  

7.  Autonomia   trudności komunikacyjne 
osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 ostracyzm 

 trudności w rozumieniu 

treści przez osoby 

niepełnosprawne 

 brak wiedzy i świadomości 
u osób zdrowych dot. 

możliwości osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie  

 uzależnienie od opiekuna 

 przedmiotowe traktowanie 

 brak „języka” komunikacji pomiędzy 

osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie a pozostałą częścią 

społeczeństwa 

 niski poziom wiedzy ogólnospołecznej 

dot. niepełnosprawności intelektualnej 

 brak świadomości samopoczucia osoby 

niepełnosprawnej intelektualnie 

w „świecie osoby zdrowej” – osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną dużo 

częściej czują lęk i brak poczucia 

bezpieczeństwa niż osoby zdrowe. Takie 

postawy u osób zależnych mogą wywołać 

bodźce obojętne dla osób zdrowych 

dlatego, osobom zdrowym często trudno 

jest zrozumieć „dziwne” zachowanie osób 

niepełnosprawnych intelektualnie 

w przestrzeni publicznej)  co powoduje 

dyskomfort i lęk osób zdrowych.  

Rekomendowana rozwiązania: 

 wprowadzenie jednolitych oznaczeń 

i prostych symboli zrozumiałych dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną 

w instytucjach  (urzędach, przychodniach 

zdrowia) 

 opracowanie specjalnych ulotek 

z przeznaczeniem dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie – 

opartych na symbolach 

 trening zachowań w obecności osoby 

niepełnosprawnej intelektualnie, 

 trening empatyzacji z osobą 

niepełnosprawną intelektualnie 

 wprowadzenie przestrzeni bezpiecznej dla 

osoby niepełnosprawnej intelektualnie 

 wprowadzenie przestrzeni integracyjnej 

z udziałem osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 wprowadzenie informacji odnośnie 

zachowań osób niepełnosprawnych 

intelektualnie (np. informacji WWW., 

lokalnego numeru alarmowego, 

świadczącego pomoc osoby 

przygotowanej do pracy z osobą 
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niepełnosprawną intelektualnie) 

8.  Przemoc społeczna  Redefiniowanie pojęcia 

przemocy wobec osób 

niepełnosprawnych 

 Upokarzanie 

 Stygmatyzacja 

 Unikanie kontaktu 

 okazywanie litości,  

 upokarzanie (również nieświadome 

wynikające z niewiedzy, 

niedoświadczenia, niepewności) 

 „obnażeniem chorobowym” – 

konieczność okazywania legitymacji, 

zawierających informacje o jednostce 

chorobowej i stopniu niepełnosprawności, 

osobom obcym 

Rekomendowane rozwiązania: 

 wprowadzenie dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność              

nie zawierającego danych wrażliwych 

 kształtowanie właściwych postaw 

społecznych – treningi empatyzacji 

 obowiązkowy program empatyzacji 

wprowadzony do szkół i przedszkoli, 

zakładów pracy – jak BHP 

Osoby Zależne: osoby starsze, wymagające usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
 Zdefiniowane 

priorytetowe 

zakresy wsparcia 

Obszary problemowe Rozpoznane przyczyny obszarów 

problemowych 

Rekomendowane obszary rozwiązań 

innowacyjnych 

9.  Bezpieczeństwo 

ekonomicznego 
 ograniczone środki 

finansowe 

 ryzyka utraty środków 

finansowych 

 niezaradność 

 niewiedza  

 niskie dochody/emerytury 

 życie na poziomie minimum egzystencji 

 brak środków na usługi opiekuńcze 

 niedostateczna oferta usług nieodpłatnych  

 brak alternatywnych form finansowania 

 niska świadomość społeczna w obszarze 

konieczności współfinansowania usług 

(chętnie dofinansowujemy obiady 

w szkołach, wypoczynek dla dzieci, ale 

już usługi opiekuńcze – nie) 

 naiwność wobec nieznajomych 

 brak wiedzy o nowych formach oszustwa, 

kradzieży  

Rekomendowane rozwiązania: 

 poszukiwanie alternatywnych form 

finansowania usług (np. przeznaczenie 

części budżetu obligatoryjnie na usługi 

wygenerowanie z wynagrodzeń składki na 

„fundusz usługowy”), 

 podnoszenie świadomości społecznej 

w obszarze sytuacji, trudności osób 

starszych 

 informowanie o powtarzających się 

przypadkach oszustw i wyłudzeń- 

spotkania przy parafiach, na osiedlach. 

 uproszczone postępowanie dla osób 

starszych (specjalne formularze o treści 

„wprost” , z dużą czcionką, ułatwiające 

czytanie i wypełnianie przez osoby starsze 

 informowanie o przysługujących prawach 

konsumenckich 

 wolontariat sąsiedzki tzn. sąsiedzka 

czujności 
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 kampania informacyjna na temat 

istniejących zagrożeń 

 zbiórka pieniędzy, wsparcie finansowe od 

kościoła np. na obiady dla seniora 

 zorganizowanie starszym osobom pracy 

(np. sprzedaż własnych produktów, opieka 

nad dziećmi, wyprowadzanie psów);  

 „bank czasu” 

 stworzenie programu społecznego 

polegającego na wymienianiu się przez 

osoby starsze umiejętnościami/pracą 

pomiędzy sobą (w akcję zaangażowana 

może być również inna grupa społeczna). 

Umiejętności/praca byłyby wycenione 

w wymierny sposób (np. opieka nad 

dziećmi: 10 zł/h) a należną wypłatę 

realizowano by w formie uzyskania 

pomocy od kogoś innego. Program 

jednocześnie angażowałby osoby starsze 

do współpracy, integrował je ze sobą 

i rozwiązywałby problem braku pieniędzy 

).  

 Miejsca wymiany informacji, w których 

można by znaleźć informacje o usługach 

do skorzystania (czy też zaanonsować 

własne usługi) to np. ulotki, prasa, 

ogłoszenia kościelne. Sposób dostarczania 

tych informacji musiałby być dostosowany 

do potrzeb, możliwości i umiejętności 

osób starszych. 

10.  Profilaktyka 

zdrowotna  
 systematycznie pogarszający 

się stan zdrowia 

 spadek sprawności 

 brak wewnętrznej akceptacji 

 niewystarczająca oferta profilaktyczna dla 

seniorów 

 oferta dla seniorów, nieuwzględniająca 

różnorodności wewnętrznej grupy a przez 

Rekomendowane rozwiązania: 

 popularyzacja informacji dot. prawidłowej 

diety 

 większy dostęp do kompleksowych usług 



 

35 

 

zachodzących zmian  

 postrzeganie starości jako 

zjawiska wyłącznie 

negatywnego  

 tendencja do leczenia a nie 

zapobiegania 

 

to niedostosowana do indywidualnych 

potrzeb 

 liczne schorzenia 

 brak ruchu 

 niski poziom sprawności 

 brak wiedzy o zmianach, jakie z wiekiem 

zachodzą u człowieka 

 otyłość 

 zanieczyszczenie środowiska 

 niechęć do lekarzy 

 długie kolejki o lekarzy 

 

opieki, ochrony zdrowia, rehabilitacji 

 spotkania upowszechniające wiedzę 

z zakresu prowadzenia zdrowego trybu 

życia, spotkania ze specjalistami,  

 informowanie o ryzykach związanych 

z utratą sprawności, postępującym 

wiekiem i sposoby zapobiegania. 

 dostęp do geriatrów 

 wprowadzenie nowych profesji : np. 

Doradca senioralny, obejmujący 

merytorycznym wsparciem każdego 

mieszkańca 60+, działający w każdej 

przychodni a przez to ogólnodostępny bez 

„napiętnowania”,  

 wypożyczalnie sprzętu 

 usługa „lekarz do domu” w miejscu 

zamieszkania. 

 edukacja o możliwych adekwatnych do 

wieku formach aktywności np. basen, kije- 

książki, wykłady, wykorzystanie 

autorytetów 

 wzmacnianie pozytywnych stron 

„senioratu”, 

11.  Czynności 

samoobsługowe 
 niemożność wykonywania 

podstawowych czynności jak 

mycie się,  jedzenie, kładzenie. 

 Niedostępność sprzętów 
ułatwiających samodzielność 

 Warunki mieszkaniowe 

 Niechęć do samodzielności/ 

lenistwo 

 zwiększająca się liczba chorób 

 w szpitalach brak specjalistów geriatrii  

 brak wystarczającej pomocy/opieki 

w domu 

 niewielka liczba opiekunek 

środowiskowych 

 samotność 

 zaniedbanie się 

 depresje, bierność „czekanie na śmierć” 

 nieprzystosowanie mieszkanie do 

samodzielnego funkcjonowania osoby 

Rekomendowane rozwiązania:  

 rozwiązania technologiczne, w tym system 

powiadamiania o wypadkach 

 potrzeba uwagi drugiej osoby „sąsiad na 

telefon” 

 miejsca czasowej opieki 

 dowóz osób niemogących samodzielnie 

dotrzeć do placówek dziennego pobytu, 

lekarzy itp. 

 treningi samoobsługi w domu 

 system dostarczania posiłków 
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zależnej 

 brak odpowiedniego sprzętu 

 telefon zaufania dla seniorów 

 wolontariat starszych 

 asystent osoby starszej 

 quasi-wnuczek będący wolontariuszem - 

asystentem seniora; 

 usługi opiekuńcze w godzinach 

wieczornych, popołudniowych, weekendy 

i święta 

 utworzenie podstawowej apteczki 

z informacjami o lekach 

 nowe usługi organizowane przez  ośrodki 

pomocy społecznej (zobowiązanie 

finansowe do pomocy sąsiedzkiej): 

W nowej formie opieka miałaby być 

zorganizowana z zaangażowaniem 

sąsiadów – w formie umowy 

o dzieło/zlecenie z jasnym 

sprecyzowaniem zakresu opieki, również 

zaangażowanie chętnych osób do 

wolontariatu (np. zorganizowanie dowozu 

do lekarza – własnymi samochodami lub 

np. taksówką) 

12.  Aktywizacja 

i uczestnictwo w 

życiu społeczności 

lokalnej 

 niechęć  do kontaktów 

z otoczeniem 

 bierność prowadząca do 

izolacji 

 bezradność prawno – 

administracyjna 

 wykluczenie cyfrowe  

 brak sił i chęci do działania 

 brak pomysłów co mogliby robić 

 niezrozumienie współczesnego świata 

 niewiedza skąd wziąć informacje 

 niewłaściwa dystrybucja materiałów 

(senior nie sięga po ulotkę – musi ona 

zostać mu dostarczona) 

 izolacja: z wyboru / z przymusu 

 zmieniające się przepisy (idące 

równolegle ze zmianą możliwości 

percepcji i postrzegania przez osoby 

starsze powoduje, że zaczynają znajdować 

Rekomendowane rozwiązania: 

 dostosowanie oferty do potrzeb seniorów 

 utworzenie bazy informacji o ofercie dla 

seniorów 

 wolontariat prowadzony przez osoby 

starsze; 

 angażowanie osób starszych w opiekę nad 

dziećmi;  

 warsztaty z nowych technologii w miejscu 

zamieszkania;  

 szkolenie rodzin w tematyce osób 

starszych; 
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się na marginesie rozwiązań, które ich 

dotyczą i z których zobowiązani są 

korzystać) 

 nieudolność związana z załatwianiem 

najprostszych spraw urzędowych 

 niemożność skorzystania z informacji 

udzielanych elektronicznie i możliwości 

„usamodzielnienia” jakie daje cyfryzacja 

 

 

 międzypokoleniowe formy aktywności 

(np. w placówkach kulturalnych na 

osiedlach) 

 specjalne broszury – opracowane z myślą 

o tej grupie odbiorców  

 dystrybucja materiałów dla seniorów 

w odpowiedni sposób (listonosz, osoba 

z administracji, lekarz rozdaje w czasie 

wizyty) 

 dopasowanie oferty technologicznej do 

potrzeb osób starszych [specjalnie 

opracowany aparat- duże klawisze, 

podstawowe funkcje] 

 dołączenie oferty szkoleniowej w zakresie 

obsługi telefonu komórkowego/ 

wybranego portalu do oferty już 

istniejącej, z której seniorzy chętnie 

korzystają 

13.  Wsparcie opiekunów   przeciążenie fizyczne 

i psychiczne   

 brak odpowiedniego 

wsparcia „wytchnieniowego” 

 obciążenie własną sytuacją 

 

 brak oferty „odciążeniowej” dla 

opiekunów 

 niechęć opiekunów do przekazywania 

osoby starszej pod opiekę innym ludziom 

 rezygnowanie ze swoich pasji, 

zainteresowań, życia prywatnego 

 depresje 

 obarczanie się niepowodzeniem 

związanym z opieką 

 brak odpowiedniej wiedzy jak świadczyć 

opiekę 

 brak źródła praktycznej wiedzy jak 

wykonywać podstawowe czynności 

z zakresu opieki nad seniorem 

 brak więzi z seniorem lub więzi 

nieprawidłowe 

Rekomendowane rozwiązania: 

 szkolenia dla opiekunów 

 opieka wytchnieniowa 

 konsultacje dla opiekunów 

ze specjalistami 

 grupy wsparcia opiekunów 

 Portale wymiany informacji i doświadczeń 

 filmy instruktażowe jak np. podnosić 

osoby starsze, jak ich odżywiać 

 pomoc sąsiedzka np. „niania dla osób 

starszych” 

  „wakacje dla seniorów”- turnusy dla osób 

zależnych pod opieką specjalistów 

(prototyp wyjazdu na wczasy 

wypoczynkowe/ do sanatorium z sesjami 

coachingowymi w cenie pobytu) 
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  Infolinia z poradami 

 instytucja mediatora 

 instytucja mentora 

 zaangażowanie sąsiadów odpłatnie do 

pomocy; jednoznaczne określenie zakresu 

czynności dla rodziny lub chętnych 

sąsiadów 

 spotkania z osobami i instytucjami 

pomagającymi celem usprawnienia 

systemu pomocy  

14.  Dostępność 

informacyjna 

 

 zależność 

 brak dostępu  do 

odpowiedniej wiedzy, ogłoszeń 

lokalnych 

 ograniczenia poznawcze 

 wykluczenie cyfrowe 

 nieznajomość nowych technologii 

i urządzeń 

 nieuczestniczenie w życiu społeczności 

lokalnej 

 niechęć do poznawania nowych form 

przekazu informacji 

 bierność 

 własne uprzedzenia i stereotypowe 

myślenie 

 obniżona sprawność intelektualna 

Rekomendowane rozwiązania: 

 zintegrowanie świadczeń usług 

opiekuńczych, pielęgnacyjnych, 

rehabilitacyjnych 

 filmy edukacyjne,  poradniki 

 infolinia z poradami 

 tablica informacyjno – ogłoszeniowa na 

korytarzu na, barterowa wymiana (ja mogę 

wyprowadzić psa, a ja mam wiertarkę do 

pożyczenia, mogę zrobić zakupy, etc.) 

15.  Zagospodarowanie 

wolnego czasu 
 brak pomysłu/możliwości na 

zagospodarowanie wolnego 

czasu 

 bierność,  

 spadek sprawności, 

 brak poczucie sensu życia, 

 osłabienie kontaktów 

międzyludzkich 

 brak dostępu do informacji 

 popadanie w nałogi np. alkoholizm 

 wysoki poziom frustracji z powodu 

zakończenia etapu aktywności zawodowej 

i spadku sprawności 

 brak ruchu, jakiejkolwiek formy 

rehabilitacji 

 izolacja „zamknięcie się w domu” 

 ograniczenia zdrowotne 

 

Rekomendowane rozwiązania: 

 ułatwienie dostępu do oferty kulturalnej 

 tańsze usługi kulturalne dla seniorów 

 usługi kulturalne w domach np. 

wypożyczanie książek, urządzeń do 

odtwarzania nagrań pomiędzy sąsiadami 

lokalnej akcje „wymień się książką” 

 zaangażowanie seniorów np. do zajęć 

z młodzieżą – poznajmy starość 

 lokalne debaty seniorów 

 spotkania tematyczne połączone 

z dyskusją  

 centrum wolontariatu seniorów 

 wprowadzenie nowych bodźców 



 

39 

 

i zainteresowań 

 zorganizowanie wspólnej wycieczki 

 organizacja spotkań  w formie pikniku, na 

którym sąsiedzi mają okazję przy ciastku, 

pizzy i kawie spędzić czas razem i się 

poznać. Każde ze spotkań miałoby 

określony temat, harmonogram i osobę 

prowadzącą. Byłaby tam też skrzynka na 

„drobne propozycje/pomysły sąsiadów”, 

czyli miejsce na „wymianę usług” 

 zaproszenie interesujących osób do 

osiedlowego klubu seniora, 

 zaproszenie na wigilię,   

 wspólne oglądanie seriali,   

16.  Relacje 

interpersonalne 
 samotność 

 poczucie wykluczenia 

 trudności w budowaniu 

prawidłowych relacji 
interpersonalnych w rodzinie 

i poza nią 

 ograniczenia zdrowotne (np. 

niedosłuch) 

 zmiany w obszarze potrzeb 

seksualnych 
 

 osłabione więzi rodzinne 

 wstyd przed proszeniem o pomoc 

 trudne i bolesne doświadczenia 

 brak zaufania do młodszego pokolenia 

 uprzedzenia 

 brak umiejętności interpersonalnych 

 brak znajomości nowych technologii 

 niechęć do zmian 

 obawa przed wyjściem z domu 

 brak tolerancji 

 strach przed ludźmi 

 bierność 

 wyobcowanie 

 seksualność zmienia się wraz z wiekiem 

ale nie oznacza to, że napięcie seksualne 

ustępuje wraz z wiekiem całkowicie 

 inna forma seksualności - czułość 

 ignorowanie aspektu seksualności Seniora   

 brak partnera 

 

Rekomendowane rozwiązania: 

 treningi pozytywnego myślenia dla osób 

starszych np.  mówienie przed lustrem 

pozytywnych zdań o sobie; trening 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

wydobywanie konkretów z czym sobie 

radzą i czemu mogą podołać; rozklejanie 

w mieszkaniu karteczek z afirmacjami; 

powiedzenie czym jest asertywność; 

warsztaty interpersonalne wzmacniające 

wiarę w siebie; trening wyrażania swoich 

uczuć i emocji; szukanie wsparcia 

u bliskich osób; 

 sesje coachingowe 

 aktywności  wzmacniające więzi rodzinne 

(np.gry planszowe rozwijająca relacje 

rodzinne) 

 stworzenie mini grup rodzinnych - 

zorganizowanie spotkań (np. przez 

MOPS) dla osób starszych i matek 
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samotnie wychowujących dziecko lub 

będących na urlopie macierzyńskim. Na 

takich spotkaniach w naturalny sposób 

nawiązywałyby się kontakty – starsze 

osoby mogłyby opiekować się dziećmi, 

odciążając matki i czułyby się w ten 

sposób bardziej potrzebne, 

zaktywizowane. Spotkania mogłyby być 

organizowane np. w klubach seniora 

i miałyby formę integracyjną (warsztaty). 

Informacje o tych spotkaniach w formie 

ulotek roznoszonych przez listonosza, 

wolontariuszy, u lekarza. Informacje dla 

matek na placach zabaw (również ulotki – 

działalność lokalna), przychodniach 

pediatrycznych, w przedszkolach, 

żłobkach 

 wzbogacenie oferty medycznej dla seniora 

o specjalistę – seksuologa, 

 organizowanie przestrzeni towarzyskich 

dla seniorów, umożliwiających nawiązanie 

relacji 

17.  Przemoc   Senior jako sprawca 
przemocy, 

 Senior jako ofiara przemocy, 

 Przemoc ekonomiczna 

 Roszczeniowość 

 

 frustracja wynikająca ze zmian 

zachodzących na skutek starzenia się, 

 zmiany fizjologiczne i hormonalne 

rzutujące na  zmianę dotychczasowych 

zachowań (prawidłowo funkcjonująca 

osoba może stać się przemocowym 

seniorem), 

 poczucie osamotnienia 

 poczucie utraty bezpieczeństwa i kontroli 

nad własnym życiem, 

 wzrastające poczucie zależności od osób 

trzecich 

Rekomendowane rozwiązania: 

  wprowadzenie zmian na poziomie 

legislatywy (nowe zawody, nowe 

kompetencje , nowe zadania Ośrodków 

Pomocy Społecznej) 

 objęcie seniorów pomocą psychologiczną, 

 wsparcie mediacyjne, 

 treningi interpersonalne i kontrolujące 

własne zachowania, 

 wprowadzenie nowych form do terapii 

oraz psychologii społecznej – 

nakierowanych na potrzeby osób starszych 
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 rozbieżność miedzy potrzebami, chęciami 

mentalnymi a możliwościami 

intelektualno – fizycznymi 

 doświadczanie przemocy jako ofiara (ze 

strony dzieci, nieprofesjonalnego 

personelu) i przejmowanie roli sprawcy w 

stosunku do osób słabszych  (na przykład 

żony, dzieci, wnuków) 

 doświadczenia z okresu wczesnej 

młodości (okres wojny, biedy, deficytu 

potrzeb), które kontrolowane w 

poprzednich latach – w procesie starzenia 

się stają się coraz trudniejsze do 

kontrolowania, 

 postawa „należy mi się bo jestem już 

stary/chory…” 

w różnych stadiach senioratu, 

 tworzenie grup samopomocowych, grup 

wsparcia seniorów, dla których proces 

starzenia się jest emocjonalnym 

wyzwaniem, 

 wprowadzenie obowiązkowych 

programów doradczo – terapeutycznych 

(np. darmowy bilet do kina lub 4h usług 

po odbyciu programu/kursu) 

18.  Stygmatyzacja 

i stereotypy 
 niedostrzeganie potrzeb 

seniorów w obszarze estetyki 

własnej osoby, tymczasem dla 

wielu z nich atrakcyjny, 

elegancki i estetyczny wygląd 

zgodny z posiadanym gustem 

jest wystepującą potrzebą  

 brak zabezpieczenia potrzeb 

wyższego rzędu (uznania, 

przyjaźni, miłości, 

atrakcyjności fizycznej) 

 stygmatyzacja „usługi 

opiekuńczej”  

 mentalność i społeczne 

postrzeganie pomocy 

usługowej 

 postrzeganie  seniorów jako osób, które „nie 

muszą się podobać”, „nie ważne jak 

wyglądają”,  

 przeświadczenie, ze zabiegi pielęgnacyjno 

higieniczne powinny obejmować wyłącznie 

czynności niezbędne, 

 postrzeganie poczucia pielęgnacji wyglądu 

przez seniora jako „fanaberię” 

 postrzeganie osób objętych usługami 

opiekuńczymi jako niedołężnych, 

niesamodzielnych, starych (a czasem 

wymagają one wsparcia jedynie w 

określonym zakresie i nadal mogą być 

pełnosprawni w niektórych obszarach (np. 

jako partner do szachów) 

 postrzeganie osób objętych usługami jako 

biednych, porzuconych przez rodzinę, 

niekochanych 

 litowanie się 

Rekomendowane rozwiązania: 

 zmiana w sposobie postrzegania „usługi 

opiekuńczej”  

 mobilna kosmetyczka seniora – usługa 

kosmetyczna „do domu”, która zadba 

o manicure, pedicure, depilację, strzyżenie, 

farbowanie itp. 

 kampanie społeczno – informacyjne 

 informowanie i reklamowanie usług 

opiekuńczych jako produktu niezbędnego – 

atrakcyjnego, który przedłuża pełniejsze 

korzystanie z życia a nie stanowi syndrom 

jego końca 

 opracowanie programów trenujących 

kontakt z seniorem 

 tworzenie przestrzeni wspólnych aktywności 

dla seniorów i ludzi młodszych (np. 

rozgrywki szachowe, kursy prowadzone 

przez seniorów) 
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  Podsumowanie 

Zestawienie priorytetowych zakresów wsparcia, przedstawionych w tabeli 2. wskazuje, że część 

z nich, jak „Zwiększenie poczucia przynależności do grupy/rodziny”, (…) występuje u każdej ze 

zdefiniowanych na potrzeby projektu grupy Osób Zależnych. Jednakże dla każdej z tych grup 

występują inne przyczyny występowania obszaru problemowego, a tym samym – inne 

rekomendacje i wskazania dla poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.  

Uczestnicy spotkań warsztatowych bez problemu odnajdywali się w obszarze projektowania usług 

społecznych i wychodzili z bardzo ciekawymi pomysłami rozwiązań. Ciekawostkę stanowił 

kontekst lokalny, bowiem ta sama sytuacja w różnych środowiskach miała różną funkcjonalność 

(np.: pomoc sąsiedzka w jednym regionie była chwalona i efektywna, w innym stanowiła dużą 

barierę mentalną). Mimo różnic doświadczeń, a może dzięki nim, uczestnicy podczas spotkania 

stworzyli przestrzeń do wymiany wartościowych idei i kontaktów, a doświadczenie wspólnego 

projektowania przyczyniło się do powstawania interdyscyplinarnych pomysłów. Uczestnicy 

wielokrotnie zgłaszali potrzebę międzyinstytucjonalnej wymiany informacji i współpracy. 

Ciekawym wnioskiem z przeprowadzonych warsztatów jest fakt, że uczestnicy poza podstawowym 

problemem osób zależnych, jakim jest niesamodzielność, zgłaszali wiele innych, równie ważnych 

lub nawet ważniejszych problemów z jakimi borykają się osoby zależne.  

 

W oparciu o przeprowadzone warsztaty, jako rekomendacje w zakresie usprawnienia pracy nad 

innowacjami z uczestnikami w przyszłości proponujemy wydłużenie czasu inkubacji projektów 

w celu pogłębienia umiejętności myślenia projektowego i zwiększenia kreatywności. Ponadto 

wskazane jest stymulowanie innowacyjności dobrymi praktykami ze świata, wymiana doświadczeń 

pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków i grup społecznych (zwiększenie 

interdyscyplinarności grup projektowych), jak również inicjowanie projektów 

ponadinstytucjonalnych, otwierających na nowe możliwości i w pełni wykorzystujących potencjał 

wszystkich zaangażowanych. Istotnym wnioskiem dla budowania innowacyjnych rozwiązań może 

być również poszukiwanie innowacji w budowaniu rozwiązań umożliwiających rozszerzenie oferty 

dostępnej w dużych aglomeracjach na tereny wiejskie lub małomiejskie. 

 


