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1. Wstęp. 

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015-2020 

powstał w celu określenia warunków bytowych i potrzeb osób starszych, powyżej 60 roku 

życia (zwanych także seniorami) oraz podejmowania działań, które w sposób planowy 

i celowy wpłyną na poprawę jakości ich życia w mieście Tarnowie. 

Tarnowski samorząd zgodnie z przyjętymi założeniami ogólnopolskimi podejmuje 

działania mające na celu wieloaspektowe wsparcie seniorów oraz podtrzymywanie ich 

aktywności społecznej, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy 

wiekowej. Główne kierunki działań na rzecz osób starszych w mieście Tarnowie zostały 

określone w dwóch kluczowych dokumentach: „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020” oraz w „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 

2020” . Trzecim celem strategicznym określonym w „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020” jest Rozbudowa systemu wsparcia 

długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta. 

W założeniu Tarnów ma być miastem poprawiającym komfort życia mieszkańców, również 

osób starszych, zaspokajającym ich potrzeby i stwarzającym im możliwości rozwoju. 

Program wpisuje się również w „Obszar II – Komfort Życia, Cel Strategiczny: – 

Tarnów - komfortowy, przyjazny dla mieszkańca, 2.6.5 Poprawa poczucia bezpieczeństwa 

publicznego: rozbudowa systemu opieki nad osobami starszymi”, ujęty w „Strategii Rozwoju 

Miasta – Tarnów 2020”. 

Realizując założenia powyższych dokumentów Miasto Tarnów wspiera i promuje te 

inicjatywy, które mają na celu pogłębianie wiedzy, rozwój pasji i zainteresowań osób 

starszych, oraz które wpisują się w koncepcję edukacji ustawicznej i przyczyniają się do 

wzrostu kapitału społecznego tej grupy mieszkańców miasta. Szczególnie wartościowe są 

projekty realizowane przy współpracy różnych instytucji i organizacji pozarządowych, które 

sprzyjają integracji seniorów pochodzących z różnych środowisk oraz rozbudowie 

potencjalnej sieci wsparcia. 

 

2. Realizacja priorytetów Programu. 

Celem głównym Programu Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na 

lata 2015-2020 jest „Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju 
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i zaspokajania potrzeb osób starszych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, 

gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym”. 

 

2.1. Priorytet I.: Tworzenie optymalnych warunków ukierunkowanych na utrzymanie 

i poprawę zdrowia osób starszych. 

Cele szczegółowe: 

1. Poprawa dostępności do usług medycznych, w tym rehabilitacyjnych osób starszych. 

2. Utrzymanie i poprawa sprawności psycho-fizycznej osób starszych. 

3. Rozwój systemu opieki długoterminowej. 

4. Edukacja i promowanie zdrowego stylu życia wśród osób starszych. 

 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 

Liczba beneficjentów badań profilaktycznych i programów zdrowotnych 1.840 

Liczba łóżek w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych 79 

Liczba łóżek geriatrycznych 0 

Liczba miejsc w hospicjum stacjonarnym 0 

 

2.1.1. Opieka Zdrowotna 

Na terenie Tarnowa funkcjonuje 78 podmiotów leczniczych, w tym dwie placówki 

lecznictwa zamkniętego: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza, którego podmiotem 

tworzącym jest samorząd Województwa Małopolskiego i Specjalistyczny Szpital im. 

E. Szczeklika, którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miasta Tarnowa. Szpitale 

dysponują łącznie 1.054 łóżkami. Tarnowskie szpitale nie posiadają w swojej strukturze 

oddziałów geriatrii co stanowi istotny problem ze względu na zwiększający się udział 

w lokalnym społeczeństwie osób starszych. 

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza zwiększa sukcesywnie zakres udzielanych 

świadczeń zdrowotnych, w 2016 r. uruchomiono Ośrodek Zdrowia Psychicznego z 70-cio 

łóżkowym Oddziałem Psychiatrycznym. 

Specjalistyczny Szpital im. E Szczeklika zmodernizował i rozbudował bazę szpitalną. 

W 2016 r. uruchomiono nowy pawilon, do którego przeniesiono izbę przyjęć, pracownię 

endoskopową, hemodynamiki oraz blok operacyjny poprawiając warunki i bezpieczeństwo 

leczenia pacjentów. Rozpoczęto także prace modernizacyjne mające na celu poprawę 

warunków pracy przyszpitalnych poradni specjalistycznych. 

W 2016 r. Specjalistyczny Szpital im.E. Szczeklika zajął 19 miejsce kraju i pierwsze miejsce 

w Małopolsce w ogólnopolskim rankingu Bezpieczny Szpital, prowadzonym przez Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik „Rzeczpospolita”.  

Gminie Miasta Tarnowa podlegają dwie placówki lecznictwa otwartego to jest Zespół 

Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. oraz Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

W latach 2015-2016 wyremontowano budynek Zespołu Przychodni Specjalistycznych oraz 

dobudowano i oddano do użytkowania nową trzy kondygnacyjną część budynku. Obecnie na 

parterze znajduje się szatnia, informacja dla pacjentów, hol wejściowy, pracownia RTG, 

cztery gabinety, bufet i rejestracja. Na poziomie parteru usytuowane są również 
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pomieszczenia Chirurgii Jednego Dnia jako odrębna strefa z oddzielnym wejściem. Na I 

piętrze znajduje się 8 gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz obszerne zaplecze socjalno-

sanitarne dla personelu i węzeł sanitarny dla pacjentów. Na poziomie II piętra zlokalizowano 

4 nowe gabinety lekarskie, 2 pomieszczenia przeznaczone na główną serwerownię dla 

informatyków oraz Centralną Sterylizatornię. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 

ZPS przyczyniła się do poprawy warunków i jakości świadczonych usług. Ponadto Spółka na 

bieżąco dokonuje zakupów nowoczesnego sprzętu diagnostycznego w miejsce 

wyeksploatowanego sprzętu medycznego, jak również w celu dostosowania oferty do potrzeb 

lokalnego rynku i wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w 2016 roku zakupiono sprzęt medyczny, oraz 

kontynuowano przygotowania do modernizacji pod kątem rozszerzenia usług zakładu 

opiekuńczo-leczniczego.  

 

Na terenie Tarnowa działają dwa zakłady opiekuńczo-lecznicze dysponujące łącznie bazą 79 

łózek: 

 Zakład Opiekuńczo Leczniczy w strukturze Specjalistycznego Szpitala  

im. E. Szczeklika zlokalizowany przy ul. Szpitalnej 53, w budynku Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Brata Alberta, dysponuje bazą 31 łóżek, w 2016 r. stacjonarną opieką 

długoterminową obejmował 46 pacjentów. 

 Zakład Opiekuńczo Leczniczy w strukturze Mościckiego Centrum Medycznego 

zlokalizowany przy ul. Kwiatkowskiego 15, dysponuje bazą 48 łóżek, w 2016 r. 

stacjonarną opieką długoterminową obejmował 83 pacjentów. 

 

Ze względu na brak hospicjum stacjonarnego w Tarnowie mieszkańcy miasta mogą 

korzystać z placówek znajdujących się w pobliżu Tarnowa, posiadających kontrakt 

z Narodowym Funduszem Zdrowia ( w Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku i w Stróżach). 

Na terenie miasta Tarnowa realizowane są świadczenia w hospicjum domowym. 

Świadczeniodawcą jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „MARO-MED” 

Barbara Malinowska, ul. Zagumnie 23 A, który obejmował opieką miesięcznie 7 pacjentów 

dorosłych i 7 dzieci. Jednocześnie 2 dorosłych mieszkańców miasta i 6 dzieci objętych 

zostało pomocą przez NZOZ „PALMED”Centrum Opiekuńczo Lecznicze s.c. w Jastrzębiej. 

Ponadto w ramach zadania „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie 

chorych – prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” 

realizowanego na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa przez Tarnowskie Hospicjum Domowe 

Im. bł. F. Ozanama, ul. Krakowska 41, prowadzona jest bezpłatna wypożyczalnia sprzętu 

medycznego i rehabilitacyjnego dla obłożnie i terminalnie chorych mieszkańców Tarnowa. 

W 2016 r. wypożyczono sprzęt dla 176 osób. 

 

2.1.2. Programy polityki zdrowotnej  

1. W 2016 r. na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa podmioty lecznicze wykonywały bezpłatne 

szczepienia ochronne przeciw grypie u osób powyżej 65 roku życia. Miasto przeznaczyło 

na ten cel 55.840 zł. W czasie realizacji zadania zaszczepiono 1.684 osoby starsze. 
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2. Osoby starsze zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa mogły również w 2016 r. skorzystać 

z niżej wymienionych programów polityki zdrowotnej, współfinansowanych ze środków 

budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowanych przy współpracy 

z organizacjami pozarządowymi: 

1) Rehabilitacja domowa osób przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób narządu 

ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów 

i inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu lub stwardnienie rozsiane). W ramach 

Programu prowadzony był cykl rehabilitacji ogólnousprawniającej poprawiającej 

sprawność, zmniejszającej dolegliwości bólowe i normalizującej napięcie mięśniowe 

u chorych. Realizatorami Programu w 2016 r. były dwie organizacje pozarządowe: 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie i Stowarzyszenie 

„Aktywni dla Zdrowia” w Tarnowie. Działaniami Programu objęto łącznie 65 osób. 

Gmina Miasta Tarnowa przeznaczyła 51.000 zł na ten cel. 

2) Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną 

i lokomocję u osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną 

przewlekłą chorobą”. W ramach programu prowadzona była rehabilitacja 

ogólnoustrojowa. Realizatorami Programu w 2016 r. były dwie organizacje 

pozarządowe: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie oraz 

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”. Działaniami 

Programu objęto łącznie 46 osób. Gmina Miasta Tarnowa przeznaczyła 21.000 zł na ten 

cel. 

3) Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka kobiet po mastektomii. W ramach Programu 

odbywały się ćwiczenia gimnastyczne i zabiegi rehabilitacyjne. Realizatorem Programu 

w 2016 r. było Stowarzyszenie „Klub Amazonka”. Działaniami Programu objęto 45 

osób. Gmina Miasta Tarnowa przeznaczyła 12.000 zł na ten cel. 

 

W 2016 r. 1.840 osób zostało objętych działaniami ww. programów polityki zdrowotnej 

współfinansowanych przez Gminę Miasta Tarnowa. 

 

3. Ponadto osoby w starszym wieku mogły brać udział w programach profilaktycznych 

finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia: 

1) Program profilaktyki raka piersi. Program skierowany do kobiet w wieku 50-69 lat. 

W ramach Programu wykonywano bezpłatnie badanie mammograficzne (nie jest 

wymagane skierowanie). Kobiety z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się do 

jednej z dwóch placówek: SPZOZ Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza lub Mościckie 

Centrum Medyczne. 

2) Program profilaktyki gruźlicy. Adresatami Programu są osoby dorosłe, zapisane do 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nie posiadające w dotychczasowym 

wywiadzie rozpoznanej gruźlicy. Badania skierowane są do osób, które miały 

bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub, u których stwierdza się 

przynajmniej jedną z okoliczności, przyczyniających się do rozwoju choroby 

(bezrobocie, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, obciążenie 

problemem alkoholowym lub narkomanią, bezdomność). Zagrożenie chorobą 

sprawdzane jest podczas wywiadu z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej. 
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Osoby, które miały kontakt z chorym na gruźlicę, bądź wobec których istnieją inne 

przesłanki, mogą się zgłosić bez skierowania do pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej, do której złożyli deklarację wyboru. W uzasadnionych przypadkach, 

pacjenci kierowani są do lekarza, który zleca szczegółowe badania.  

 

2.2. Priorytet II.: Pomoc, wsparcie i zapewnienie osobom starszym bezpieczeństwa 

socjalnego. 

Cele szczegółowe: 

1. Wsparcie osób starszych w ich środowisku zamieszkania. 

2. Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi niemogącymi samodzielnie funkcjonować 

w swoim środowisku. 

3. Opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do seniorów. 

4. Wspieranie rodzin osób starszych. 

5. Wspieranie rozwoju „srebrnej gospodarki” – nowoczesnego rynku usług i produktów 

przyjaznych osobom starszym, w celu zaspokajania ich potrzeb konsumpcyjnych, 

bytowych oraz zdrowotnych  

 

 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 

Liczba seniorów korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie 
1.345 

Liczba seniorów przebywających w ośrodkach wsparcia dziennego i klubach 

seniora 
510 

Liczba seniorów przebywających w placówkach całodobowego wsparcia 287 

Liczba posiadaczy Kart Tarnowskiego Seniora 1.893 (529 w 2016 r.) 

Liczba podmiotów będących partnerami programu Karta Tarnowskiego 

Seniora 
69 (w 2016 r.) 

 

2.2.1. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób starszych 

W 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w ramach priorytetu 

II „Programu Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015-2020” 

podjął szereg działań mających na celu zapewnienie osobom starszym dostępu do dóbr i usług 

umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

 

1) Udzielanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pomocy 

finansowej i rzeczowej osobom starszym, znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną 

i pozamaterialną dla osób starszych, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, obrazuje 

poniższa tabela: 

 



Sprawozdanie z realizacji „Programu Działań na Rzecz Osób Starszych 

w Mieście Tarnowie na lata 2015-2020” w 2016 roku 

 6 

Lp. Rodzaj świadczenia 

Liczba osób 

powyżej 60 roku 

życia 

Wysokość wypłaconych 

świadczeń w 2016 r. 

(w zł) 

1. Zasiłki stałe 163 801.226,23 

2. Zasiłki okresowe 67 108.744,19 

3. Zasiłki celowe 410 212.002,49 

4. Zasiłki celowe specjalne 264 115.556,34 

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 136 63.881,04 

6. Pomoc rzeczowa (opał) 218 118.258,35 

7. 

Pomoc w formie posiłku lub świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku w ramach 

realizacji programu osłonowego „Pomoc 

Gminy Miasta Tarnowa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020” 

278 220.171,17 

 

2) Zwiększenie liczby ośrodków wsparcia dziennego- domów dziennego pobytu i klubów 

samopomocy oraz klubów seniora. 

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie świadczy usługi 

opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących (Dział - Dom Dziennego Pobytu). Z usług 

tego typu korzystają osoby o obniżonej sprawności psychofizycznej, które z uwagi na 

zaawansowany wiek, stan zdrowia lub skomplikowaną sytuację rodzinną wymagają wsparcia 

w organizacji życia codziennego. 

Osoby korzystające z tych usług mają zapewnione posiłki (śniadania, obiady), a także 

zajęcia rekreacyjno – kulturalne, zajęcia w ramach terapii zajęciowej, służące utrzymaniu 

sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem, zajęcia nauki i obsługi komputera, terapię 

ruchem (zajęcia choreograficzne i taniec) oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Dział – Dom 

Dziennego Pobytu dysponuje 50 miejscami, które w 2016 r. były w pełni wykorzystane. 

Łącznie z oferty Domu skorzystało 58 osób (w tym 53 po 60 roku życia). 

Na terenie miasta działa środowiskowy domy samopomocy typ C, którego 

prowadzenie Gmina Miasta Tarnowa powierzyła w drodze otwartego konkursu Spółdzielni 

Socjalnej BioVitaMed z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 6. 

Spółdzielnia Socjalna BioVitaMed prowadzi środowiskowy dom samopomocy typu C 

pod nazwą „Zielona Przystań”, w budynku przy ul. Piotra Skargi 29a, przeznaczony dla 25 

osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (osób z demencją 

starczą, otępieniem, zaburzeniami natury psychicznej, zaburzeniami adaptacyjnymi, 

organiczną zmianą nastrojów, a także chorobami Alzheimera i Parkinsona i innych). 

Celem działalności „Zielonej Przystani” jest przede wszystkim udzielenie wsparcia osobom 

mającym poważne trudności w życiu codziennym, wymagającym pomocy i opieki niezbędnej 

do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, poprzez wspomaganie rozwoju 
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psychofizycznego i społecznego, rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie 

rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących oraz związków przyczynowo - skutkowych, 

rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, udział w życiu społecznym, utrzymanie 

dobrej kondycji psychicznej, maksymalne usprawnienie psychofizyczne oraz rehabilitację 

funkcji poznawczych. 

Zajęcia odbywają się w pracowniach: gospodarstwa domowego, samoobsługi, 

rękodzielniczo-plastycznej, rekreacyjno - rehabilitacyjnej i relaksacyjnej. 

W 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie wydał 8 nowych decyzji 

administracyjnych, kierujących uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Zielona Przystań”. Łącznie z usług ŚDS „Zielona Przystań” w 2016 r. skorzystało 37 osób. 

 

3) Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych. 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a które są jej pozbawione, przyznawana jest pomoc w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Poniższa tabela przedstawia wysokość kwot wydatkowanych na ten cel oraz ilość osób 

objętych tym świadczeniem: 

 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Liczba osób powyżej 

60 roku życia  

Kwota wydatkowana 

w 2016 roku (w zł) 

1. Usługi opiekuńcze 520 1.762.142,85 

2. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 
8 61.950 

 

W 2016 r. usługi opiekuńcze realizowały trzy podmioty:  

 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie – Zarząd Wojewódzki w Krakowie, 

 Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja” w Lublinie, 

 „STEMARK – MEDICA” Spółka Jawna w Tarnowie. 

 

Świadczenie w formie usług opiekuńczych obejmowało pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych 

dostosowane było do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia (choroba 

psychiczna). 

 

4) Wprowadzenie usług w miejscu zamieszkania dla osób starszych po przebytej 

hospitalizacji umożliwiających dalsze funkcjonowanie w środowisku. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawie w 2016 r. realizował Projekt 

współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego pn. „Nie jesteś sam 60+”.  
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  Głównym celem realizowanego projektu, było udzielenie kompleksowego wsparcia 

osobom, które powróciły do środowiska zamieszkania po zakończonej hospitalizacji, w wieku 

powyżej 60 roku życia polegającego m.in. na świadczeniu specjalistycznych usług 

opiekuńczych, rehabilitacji usprawniającej w warunkach domowych, porad dietetyka wraz z 

dostarczaniem przez firmę cateringową gotowych zestawów posiłków zgodnych z rozpisaną 

dietą, opiece psychologa, pomocy w ramach Wolontariatu: „senior seniorowi” oraz 

Pogotowia Fryzjerskiego. 

Podejmowane w ramach Projektu działania szczegółowe, miały na celu dążenie do 

prawidłowej realizacji przez beneficjentów programu stosownych zaleceń lekarskich, w tym: 

regularnego przyjmowania leków; przestrzegania terminów kontrolnych wizyt lekarskich; 

wykonywania zleconych badań i zabiegów; korzystania z rehabilitacji usprawniającej w 

warunkach domowych; stosowania właściwej zgodnej ze stanem zdrowia diety a także 

odzyskanie chęci do życia poprzez utrzymanie kontaktów społecznych ze swoimi 

rówieśnikami dzięki zaangażowaniu seniorów, którzy dotrzymywali towarzystwa osobom 

zależnym oraz dzięki możliwości zadbania o swój wizerunek w warunkach domowych. 

Powyższe działania przyczyniły się do odzyskania sprawności ruchowej oraz poprawy 

ogólnego stanu zdrowia we wszystkich sferach życia. 

Kompleksowe wsparcie doprowadziło do podniesienia standardu życia osób 

zależnych, co umożliwiło pozostawienie ich w środowisku zamieszkania, bez konieczności 

wnioskowania o pobyt w placówkach pomocy instytucjonalnej.  

Projekt cieszył się dużym zainteresowanie wśród mieszkańców Tarnowa. Wzięło 

w nim udział 32 osoby. 

 

5) Stworzenie kompleksowego zabezpieczenia osoby w okresie oczekiwania na 

umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

W czasie oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej organizuje w miejscu zamieszkania wsparcie w formie usług 

opiekuńczych.  

Ponadto w 2016 r. zorganizowane zostało kompleksowe wsparcie w ramach 

realizowanego Projektu pn. „Nie jesteś sam 60+” współfinansowanego ze środków 

Wojewody Małopolskiego, opisanego powyżej w pkt. 4. 

 

6) Zapewnienie miejsc, w domach pomocy społecznej. Utrzymanie standardu usług 

w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. 

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu są 

kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie do domów pomocy 

społecznej. 

W 2016 r. na terenie miasta Tarnowa funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej, 

w których przebywają osoby starsze: 

I. Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53, liczba 

miejsc statutowych – 164, z czego 154 dla osób przewlekle somatycznie chorych, a 10 

dla osób w podeszłym wieku). Pensjonariuszami Domu są osoby o różnych 

schorzeniach i stopniu niepełnosprawności. Większość mieszkańców wymaga 
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całkowitej pielęgnacji i opieki, karmienia, ubierania. 

II. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48, liczba 

miejsc statutowych – 87 przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku). Dom 

zapewnia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb bytowych, całodobową opiekę, 

rehabilitację i uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. W Domu przebywają osoby 

o różnych schorzeniach i stopniu niepełnosprawności.. 

 

W 2016 roku w domach pomocy społecznej na terenie miasta Tarnowa umieszczono 78 osób. 

 

Nazwa Domu 
Liczba 

umieszczonych osób 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 57 

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Czarna Droga 48 21 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie kierował osoby wymagające 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności do domów pomocy 

społecznej na terenie innych powiatów.  

Potrzeba taka wynikała z konieczności umieszczenia osoby w domach pomocy 

społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, (za zgodą osoby zależnej oraz na skutek 

postanowień sądu), jak również ze względu na umożliwienie podtrzymania więzi rodzinnych 

w przypadku, gdy najbliższa rodzina osoby zależnej wymagającej opieki instytucjonalnej, 

mieszka poza Tarnowem i posiada możliwość partycypacji w kosztach utrzymania w domu 

pomocy społecznej. 

W 2016 r. do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów skierowano 12 

osób. Poniesiona w 2016 r. przez Gminę Miasta Tarnowa odpłatność, za pobyt w domach 

pomocy społecznej na terenie innych powiatów, 98 mieszkańców Tarnowa (w tym 78 

umieszczonych w domach pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych) wyniosła 

2 372.362,28 zł. 

 

7) Prowadzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Punku 

Informacyjnego dla Seniorów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzi „Punkt Informacyjny dla 

Seniorów”, który ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu cyfrowemu 

i poczuciu osamotnienia osób starszych, poprzez włączenie seniorów w życie społeczne 

Miasta, udzielanie informacji o sposobach i możliwościach uzyskania wsparcia oraz 

umożliwienie nabycia nowych kompetencji społecznych. 

Oferta Punktu skierowana jest do mieszkańców Miasta w wieku 50+ będących na 

emeryturze jak i aktywnych zawodowo. 

Wśród najważniejszych założeń działalności Punktu jest promowanie akcji 

organizowanych na rzecz tarnowskich seniorów oraz monitorowanie zasobów środowiska 

i proponowanie nowych form aktywizacji, wsparcia i pomocy. 

W Punkcie tarnowscy seniorzy mogą uzyskać informacje i porady na temat: 
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a) sposobów i możliwości uzyskania wsparcia w zakresie pomocy społecznej,  

m. in. kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz przyznawanie 

usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania; 

b) wsparcie w zakresie psychicznych problemów starzenia się, w tym możliwość uzyskania 

porady prawnej lub psychologicznej, 

c) aktualnych wydarzeń, kursów, warsztatów, programów profilaktycznych, badań 

lekarskich itp., realizowanych na terenie Tarnowa, 

d) instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych, m.in. 

 klubów seniora, 

 uniwersytetów trzeciego wieku, 

 stowarzyszeń. 

 

10) Praca socjalna, prowadzona przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie. 

W 2016 r. w ramach pracy socjalnej pracownicy podjęli liczne działania prowadzące do: 

a) poprawy stanu zdrowia, poprzez: 

 pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, 

 pomoc w realizacji recept, 

 pomoc w załatwianiu wizyty lekarza w domu, 

 pomoc w rejestracji do lekarzy specjalistów, 

 współpracę z pracownikami placówek medycznych (lekarz, pielęgniarka 

środowiskowa), 

 edukację i profilaktykę w zakresie higieny zdrowotnej, 

b) zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprzez: 

 działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej, 

 działania interwencyjne w sytuacjach zaniedbania, 

 działania interwencyjne: wezwanie pogotowia ratunkowego, Policji, poszukiwanie 

rodziny osób wymagających opieki, 

c) wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych, poprzez: 

 pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,  

 pomoc w uzyskaniu skierowania na turnus rehabilitacyjny, 

 pomoc w uzyskaniu dofinansowań z NFZ, fundacji itp., do zakupu sprzętów 

medycznych, 

d) poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez: 

 zapewnienie konsultacji psychiatrycznej, pomoc w rejestracji do lekarza psychiatry, 

 nawiązanie współpracy z Zespołem Leczenia Środowiskowego (bezpłatne wizyty 

domowe psychiatrów za zgodą osoby niepełnosprawnej), 

 monitorowanie procesu leczenia, 

 monitoring funkcjonowania w środowisku osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

 kontakt z lekarzem i pracownikiem socjalnym szpitala psychiatrycznego, 

 wystąpienie do Poradni Zdrowia Psychicznego o wydanie zaświadczenia o stanie 

zdrowia klienta, 
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 pomoc w sporządzeniu wniosku do Sądu o ubezwłasnowolnienie, 

 nawiązanie współpracy z rodziną osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

 zawiadomienie Sądu o konieczności rozpoznania z urzędu sprawy przyjęcia do 

szpitala psychiatrycznego bez zgody klienta, 

 podejmowanie interwencji w środowisku na wniosek sąsiadów, spółdzielni 

mieszkaniowych w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania w środowisku osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

 13 grudnia 2016 r. po raz czwarty zorganizowano „Opłatek Maltański” – Udział 

w spotkaniu wzięło 100 osób, wśród których obecne były także osoby samotne powyżej 60 

roku życia. Organizatorem był Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, którym wparcia udzielili również liczni darczyńcy. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Biskup Tarnowski - Andrzej Jeż oraz Prezydent 

Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Aleksander hr. Tarnowski. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie realizuje zapisy „Programu Działań 

na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015 – 2020, świadczy zarówno pomoc 

materialną jak i pozamaterialną, mająca na celu wsparcie seniorów przez stworzenie 

optymalnych warunków do życia i funkcjonowania w społeczeństwie z uwzględnieniem 

potrzeb i stanu zdrowia. 

 

8) Utworzenie i prowadzenie mieszkania chronionego dla osób starszych. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w 2016 r. przeprowadził diagnozę, 

z której wynika, że na terenie miasta zasadne jest utworzenie mieszkania chronionego dla 

osób starszych. Ta forma wsparcia pozwoli seniorom na pozostanie w środowisku, 

zaspakajanie własnych potrzeb przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa, które zapewni 

zespół terapeutyczno - wspierający i przynależności do grupy rówieśniczej co zapobiegać 

będzie poczuciu osamotnienia, a tym samym oddali konieczność umieszczenia w placówce 

instytucjonalnej. 

 

2.2.2. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48. 

W 2016 r. w jednostce realizowany był szereg działań mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i aktywizację. 

1. W ramach integracji międzypokoleniowej i ze środowiskiem lokalnym zorganizowano: 

  Piknik Integracyjny dla Mieszkańców Domu i Podopiecznych z zaprzyjaźnionych 

domów pomocy społecznej z powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa oraz 

młodzieży szkolnej pn. „Dzielmy się wspólną chwilą”. Organizacja pikniku była 

możliwa dzięki wsparciu sponsorów. 

  Spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną: zabawa karnawałowa, 

majówka, ogniska w ogrodzie dps, andrzejki, występy artystyczne, wolontariat 

uczniów. 

  Mieszkańcy uczestniczyli w XX Małopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych 

Mieszkańców DPS w Tuchowie. 

2. Mieszkańcy Domu uczestniczyli w rożnych wydarzeniach kulturalnych 

i okolicznościowych organizowanych w Tarnowie: 
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  Konkursy plastyczne dla osób niepełnosprawnych organizowane przez Galerię 

Aniołowo w Tarnowie. 

  Udział w Tarnowskim Tygodniu Seniora. 

  Obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie. 

  Wycieczki do Muzeum Okręgowego w Tarnowie i do Teatru. 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48, w 2016 r. poniesiono 

wydatki na inwestycje w kwocie 163.393,91 zł. Kwota ta zawiera koszt wymiany wentylacji 

mechanicznej w kuchni i pralni oraz zakup podnośnika i trzonu kuchennego 4-palnikowego. 

Na remonty przeznaczono 75.267,04 zł. Obejmowały one remont 6 pokoi mieszkalnych 

i części korytarza z poszerzeniem wejścia do pokoi, wymianą instalacji elektrycznej 

i niskoprądowej oraz oświetlenia. W celu polepszenia standardu świadczonych usług 

zakupiono łóżka rehabilitacyjne z materacami przeciwodleżynowymi i meble do pokoi 

mieszkańców na kwotę 42.050,03 zł.  

 

2.2.3. Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie. 

Wszystkie osoby korzystające z usług Domu mogą uczestniczyć w różnorodnych 

formach terapii zajęciowej. Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy i obejmują: 

arterapię, silwoterapię, ergoterapię, muzykoterapię, biblioterapię i ludoterapię. Dodatkowo dla 

podopiecznych Dziennego Domu Pobytu prowadzone są zajęcia komputerowe w specjalnie 

przystosowanej i wyposażonej pracowni komputerowej. Mieszkańcom Domu, dzięki 

organizacji wycieczek i wyjść do placówek kulturalnych, stwarza się szansę na nawiązywanie 

i utrzymywanie nowych kontaktów społecznych. 

W 2016 r. w ramach integracji międzypokoleniowej, zorganizowano wiele, spotkań takich 

jak m.in.: 

 XV Majówka integracyjna p.n. „Była sobie bajka”, w której udział wzięli: 

Społeczność Domu, ZOL-u, Seniorzy miasta Tarnowa, Seniorzy z zaprzyjaźnionych 

Domów Pomocy Społecznej i przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Tarnowie. 

Najmłodsi goście przedstawili wzruszającą historię Kopciuszka. Gościliśmy ponad 

200 osób. 

 Spotkanie i występ młodzieży z Białej Cerkwi z Ukrainy 

 Zabawa karnawałowa i andrzejkowa prowadzona we współpracy z alumnami 

Wyższego Seminarium Duchownego 

 Międzypokoleniowe spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia 

Seniora, spotkania kolędowe, jasełka, wizyta przedszkoli, szkół, wolontariuszy. 

 Popołudniowe spotkania z 1 Tarnowską Drużyną Harcerzy im. Zawiszy Czarnego 

z ZHR Hufiec Kraków. 

 Udział w Tarnowskim Festiwalu Kreatywności KREATOR 2016, 

 Spotkania integracyjne w DPS: Nowodworze, Sieradza, Stróże, Wietrzychowice, 

Czarna Droga Tarnów, pielgrzymki autokarowe do Porąbki Uszewskiej, Tuchowa,  

 Spotkania i wspólna modlitwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 

 Piknik integracyjny w plenerze w Wietrzychowicach, Janowicach, Rezerwacie Debrza 

 Spotkania i spektakle w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. 
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 Tarnowski Tydzień Seniora „Wałowa Street Senior”.  

 Dni Seniora w DPS – przedstawienie „Wilk Ekoleg” i zabawa taneczna, 

 Udział w obchodach Małopolskich Dni Niepełnosprawnych. 

 Warsztaty w „Galerii Aniołowo”.  

  Mikołajki – spotkania, wesołe niespodzianki, przedstawienia prezentowane przez 

przedszkola, szkoły, wolontariuszy, alumnów Wyższego Seminarium w Tarnowie. 

 XXII Małopolski Przegląd Zespołów Kolędniczych DPS w Tuchowie, 

 Spotkania w Cyber Klubie - warsztaty dziennikarskie, zajęcia komputerowe 

w „Fabryce Przyszłości”, 

 Globtroterowe przygody Gruzja, Armenia, Krym, Republika Mnichów na półwyspie 

Athos w Grecji – cykl spotkań z podróżnikiem panem Pawłem Krysą, 

 Cykl spotkań pt.”Spotkanie z historią”, ze znanym dziennikarzem tarnowskim panem 

Ryszardem Lisem, 

 Cykl spotkań w klubie „Miszmasz”- klub dyskusyjny z elementami biblioterapii 

prowadzony przez panią bibliotekarkę zatrudnioną w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

 

Wszystkie powyżej wymienione imprezy i uroczystości finansowane są głównie 

z budżetu Gminy Miasta Tarnowa. Wyjątkiem jest „Majówka” – impreza rekreacyjno 

integracyjna organizowana cyklicznie, co roku dofinansowana przez Stowarzyszenie Srebrne 

Skronie w wysokości 60%.  

W 2016 r. w celu podniesienia standardu usług w Domu, przeprowadzono remont 

pokoi mieszkalnych i węzłów sanitarnych. W sumie na modernizację 10 pokoi oraz 

wyremontowanie 1 węzła sanitarnego (3 łazienki, 3 wc) z budżetu GMT wydano ok. 260 tys. 

złotych. Dodatkowo dokonano zakupu nowego wyposażenia pokoi – łóżka, materace, szafki 

przyłóżkowe na kwotę 80 tys. zł.  

 

2.2.4. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 

Projekt został wyłoniony w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa na 

2016 rok. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej to wspólne, partnerskie 

przedsięwzięcie organizacji pozarządowych posiadających doświadczenie w realizacji 

projektów na rzecz seniorów, wyłonionych w otwartym konkursie ofert. Centra prowadzone 

są przez Stowarzyszenie Medycyna Polska - lidera projektu, Katolickie Centrum Edukacji 

Młodzieży KANA, Stowarzyszenie „Senior Na Czasie” oraz Stowarzyszenie „KANON”. Ich 

głównym zadaniem jest podnoszenie aktywności społecznej i fizycznej osób starszych. 

Seniorzy uczestniczą w warsztatach komputerowych, językowych, artystycznych, spotkaniach 

nordic walking, pilates lub fitness, wykładach dotyczących profilaktyki prozdrowotnej, 

zajęciach usprawniających z fizjoterapeutą, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, imprezach 

okolicznościowych oraz wycieczkach i wyjściach do kina i teatru. W 2016 r. w zadaniu 

uczestniczyło 407 seniorów. W ramach zadania zorganizowano Tydzień Tarnowskiego 

Seniora i IV Tarnowski Dzień Seniora. 
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2.2.5. Klub Samopomocy „Wiosna Życia” 

W 2016 r. swoje funkcjonowanie kontynuował Klub Samopomocy „Wiosna Życia” 

prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla Przyszłości w ramach zadania pn. „Prowadzenie 

ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – klubu 

samopomocy”. Zadaniem ośrodka jest prowadzenie działań o charakterze samopomocowym  

z akcentem na integrację pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi, a także 

podjęcie działań, których celem jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń. Ośrodek 

przeznaczony jest dla 25 osób starszych oraz 5 dzieci lub młodzieży uczącej się. Łączna suma 

dotacji wyniosła 99.000 zł, w tym 79.200 zł pochodziło ze środków finansowych Wojewody 

Małopolskiego. 

 

2.2.6. Realizacja Programu Karta Tarnowskiego Seniora 

Program „Karta Tarnowskiego Seniora”, jest elementem polityki prosenioralnej 

realizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa. Program adresowany do wszystkich osób 

w wieku 65+ zameldowanych na terenie miasta Tarnowa. Ma on na celu przede wszystkim 

wzmocnienie kondycję materialnej seniorów, umożliwiając im korzystanie z szerokiej oferty 

usług na preferencyjnych finansowo warunkach, a także zachęcenie seniorów do korzystania 

z różnorodnych i interesujących form spędzania wolnego czasu. W ramach uczestnictwa 

w Programie wydawana jest Karta Tarnowskiego Seniora uprawniająca do korzystania 

z ulg i zniżek, które oferowane są przez instytucje miejskie oraz podmioty zewnętrzne, 

komercyjne w następujących kategoriach: edukacja i rozwój, sport i rekreacja, kultura  

i rozrywka, usługi medyczne, apteki, usługi motoryzacyjne, gastronomia i hotelarstwo, 

doradztwo, Internet, usługi różne. Na szczególną uwagę zasługują zniżki oferowane przez 

Teatr im. Ludwika Solskiego oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ponieważ 

tarnowscy seniorzy najchętniej korzystają z oferty tych instytucji. Szczegółowy wykaz ulg 

i zniżek znajduje się na stronie internetowej dedykowanej seniorom. W 2016 r. zawartych 

zostało 10 umów z partnerami, a Kartę Tarnowskiego Seniora otrzymało 529 osób. 
 

2.3. Priorytet III.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez 

integrację międzypokoleniową, aktywizację i rozwój zainteresowań osób starszych. 

Cele szczegółowe: 

1. Stymulowanie osób starszych do partycypacji w życiu publicznym. 

2. Budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej w społeczeństwie. 

3. Promowanie i wzmacnianie integracji i współpracy międzypokoleniowej. 
 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 

Liczba słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku funkcjonujących na 

terenie Tarnowa 
650 

Liczba uczestników szkoleń dotyczących kompetencji cyfrowych 223 

Liczba seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych i rekreacyjnych 6.047 

Liczba zadań publicznych w obszarze polityki senioralnej zleconych 

organizacjom pozarządowym 
5 

Wysokość środków przeznaczonych z budżetu GMT na realizację zadań z 

obszaru polityki senioralnej 
414.859 zł 
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2.3.1. Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów 

Zadanie realizowane było przez dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie 

„Miasta w Internecie” oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Europa-

Polska”, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie polegało na prowadzeniu 

zajęć edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

mieszkańców miasta Tarnowa w wieku powyżej 55 roku życia. W 2016 r. przeprowadzono 

249 zajęć edukacyjnych z zakresu korzystania z komputera i Internetu, a 223 osoby wzięły 

udział w projekcie i zwiększyły swoje kompetencje cyfrowe.  

Dzięki wymienionym działaniom zaktywizowano osoby w wieku emerytalnym, które 

nabyły praktyczne umiejętności wykorzystania komputera i Internetu w życiu codziennym, 

nastąpiła integracja środowiska tarnowskich seniorów i pogłębienie ich wiedzy na temat 

korzyści używania narzędzi cyfrowych. 

 

2.3.2. Tarnowska Rada Seniorów  

Tarnowska Rada Seniorów została powołana we wrześniu 2015 r. W skład TRS 

wchodzi 12 osób wybranych w wyborach, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i rad osiedli, a także przedstawiciele Rady Miejskiej w Tarnowie i przedstawiciele Prezydenta 

Miasta Tarnowa. TRS jest organem doradczym Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawach 

dotyczących polityki społecznej Miasta wobec pokolenia 60+. Jest też ciałem o charakterze 

inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miasta Tarnowa,  

z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów.  

Skład Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2015 – 2019: 

Przewodnicząca Rady: Lidia Jaźwińska, 

Wiceprzewodnicząca: Grażyna Kondracka,  

Sekretarz: Maria Gogojewicz-Pęcherek,  

Członkowie: Maria Kanior, Barbara Koprowska, Piotr Wójcik, Maria Halina Gawle, Ludwika 

Gawron, Zofia Grzywacz, Danuta Kisielewska, Maria Papuga, Barbara Sierakowska-

Karczewska. 

Celami działalności Rady jest także przełamywanie stereotypów na temat stylu życia  

i potrzeb seniorów, budowanie wizerunku seniora aktywnego, wspieranie i upowszechnianie 

różnorodnych inicjatyw realizowanych na rzecz seniorów oraz zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu seniorów.  

W 2016 r., Tarnowska Rada Seniorów podejmowała następujące działania: 

1. Opracowano mapę miejsc przyjaznych i nieprzyjaznych seniorom. Uzyskane wyniki 

przedstawiono na posiedzeniu Rady. Zespół roboczy tworzyli członkowie Rady 

i współpracownicy. 

2. Opracowano raport z monitoringu polityki senioralnej wykonany przez seniorów 

wolontariuszy z organizacji pozarządowych. 

3. Wzięto udział w badaniach ankietowych w ramach projektu „INTEGRA”. 

4. Przeprowadzono wywiady w aptekach i sklepach w zakresie realizowania umów 

Tarnowskiej Karty Seniora (członkowie Klubu „ZŁOTY WIEK). 

5. Wzięto udział w badaniach dotyczących działania Rad Seniorów – projekt 

Stowarzyszenia Inicjatyw Regionalnych eMAGRA. 
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6. Uczestniczono w wielu wydarzeniach, uroczystościach, konferencjach, debatach 

publicznych: Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, Festiwal Kreatywności, 

Jarmark Galicyjski, Tarnowski Tydzień Seniora, Urodziny Miasta, Budżet Obywatelski, 

Dzień Godności, Święto Niepodległości, Piknik Wiosenny, Sportowe Niedziele w Parku 

Biegowym na Marcince, Wałowa Art.Str. Bieg niepodległościowy, Tarnów pierwsze 

niepodległe, Małopolskie Fundusze z Kulturą. Seniorzy licznie uczestniczą we 

wszelkiego rodzaju wystawach i wernisażach, imprezach sportowych i turystycznych. 

7. Podpisano porozumienia o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Tarnowa, Głosem 

Seniora, Stowarzyszeniem MANKO, Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. 

2.3.3. Realizacja zadań z obszaru sportu. 

Gmina Miasta Tarnowa udziela dotacji na realizację zadań sportowych 

przeznaczonych dla osób w różnym wieku, w tym również dla osób starszych. 

 

Lp. Oferent Opis zadania i termin 
Dotacja 

w zł 

Liczba 

uczestniczących 

osób starszych 

1. 
PTG Sokół 

Świat Pracy 

Organizacja XII Biegu Sanguszków w 

ramach Akcji Polska Biega – 21 maja 2016 r. 
3.500 150 

2. 
PTG Sokół 

Świat Pracy 

Organizacja III Mistrzostw Tarnowa w 

Nordic Walking – 21 maja 2016 r. 
1.500 30 

3. 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Realizacja Cyklu zawodów kolarskich na 

rowerach górskich MTB pn. XXII Puchar 

Tarnowa MTB – 17 kwietnia 

i 8 września 2016 r. 

24.000 150 

4. 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Realizacja XXV Tarnowskiego Biegu 

Leliwitów przeznaczonego dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych 8 maja 2016 r. 

15.000 250 

5. 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Realizacja III Biegu na Zamek po Miecz 

Spycymira, przeznaczonego dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych 8 maja 2016 r. 

1.500 100 

6. 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Realizacja zadania pn. Sportowa Niedziela – 

Cykliczne treningi sportowe w Parku 

Biegowym Marcinka, przeznaczonego dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

od 2 stycznia do 15 grudnia 2016 r. 

1.000 500 

7. 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Realizacja zadania pn. XXI Bieg Sokołów z 

okazji Święta Niepodległości, 

przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych – 11 listopada 2016 r. 

2.000 350 

8. 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Realizacja zadania pn. Marsz Nordic 

Walking w ramach Diecezjalnego Biegu 

Trzeźwości, przeznaczonego dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych 

– 21 sierpnia 2016 r. 

1.000 50 

 

Umowy zawarte w ramach bieżącej działalności Wydziału Sportu. 
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Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Tytuł zadania 

Termin realizacji 

zadania/ liczba 

uczestników- osób 

starszych 

Kwota 

przyznana 

na 

realizację 

zadania 

w zł 

1. 
Stowarzyszenie Kępa 

Sport w Tarnowie 

Organizacja I Tarnowskiego 

Biegu Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 

28 lutego 2016 r. - 

100 uczestników 
35.000 

2. 
Stowarzyszenie Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Organizacja „Wiosennego 

Rajdu Sokołów” oraz „Biegu 

Terenowego Marcinka Cross 

Challenge” 

10 kwietnia 

2016 r.- 

100 uczestników 

5.000 

3. 
Stowarzyszenie Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Organizacja „Rajdu 

rowerowego” oraz „Biegu 

terenowego Tarnów-Tuchów” 

21 sierpnia 2016 r. 

70 uczestników 
4.000 

4. Tarnowskie WOPR 

Organizacja XII Memoriału 

Pływackiego Sztafeta im. Jana 

Pawła II 

15 października 

2016 r. – 

80 uczestników 

3.000 

5. 
Stowarzyszenie Sportowe 

„Sokół” Tarnów 

Organizacja imprezy 

sportowej pn. „Marcinka 

Cross” 

30 października 

2016 r. – 

70 uczestników 

2.500 

 

2.3.4. Zadanie realizowane w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

w 2016 r. 

Gmina Miasta Tarnowa udziela dotacji na realizację zadań publicznych 

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zadania są zlecane 

w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego lub w trybie pozakonkursowym. 

1. 
Stowarzyszenie „Miasta  

w Internecie”  

Rozwój i upowszechnianie umiejętności 

cyfrowych tarnowskich seniorów - 

Fabryka Przyszłości – centrum edukacji 

i kreacji cyfrowej w Tarnowie  

20.000 

2. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-

Gospodarczych „Europa-Polska” w 

Tarnowie 

Rozwój i upowszechnianie umiejętności 

cyfrowych tarnowskich seniorów – 

„Senior na Czacie”  

20.000 

3. 

Stowarzyszenie Medycyna Polska 

(oferta złożona na podstawie umowy 

o współpracy partnerskiej pomiędzy 

Stowarzyszeniem Medycyna Polska, 

Katolickim Centrum Edukacji 

Młodzieży KANA, Stowarzyszeniem 

„Senior na Czasie” oraz 

Stowarzyszeniem KANON) 

Prowadzenie czterech 

Międzyosiedlowych Centrów Aktywności 

Senioralnej (MCAS)  

239.966 

4. Fundacja Partnerstwo Dla Przyszłości 
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w 

podeszłym wieku w integracji  
99.000

1)
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z młodzieżą – klubu samopomocy  

5. 
Polski Związek Niewidomych Koło 

Powiatowe w Tarnowie 

Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej 

- „Aktywizacja kulturalno-artystyczna 

osób niewidomych i słabo widzących”  

5.493 

6. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy 

Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Tarnowie 

1. Senioralna Strefa Aktywności 

Kulturalnej - „Czas wolny z Pegazem 

w tle” 

2. Edukacja jest przygodą – 10 lat 

działalności Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Tarnowie 

30.400 

20.500 

9.900
2)

 

Razem 414.859 

1) W tym 79.200 zł z budżetu państwa. 

2) Dotacja udzielona w trybie pozakonkursowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnów, dnia 14 kwietnia 2017 r. 

Opracowano w Referacie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa. 


