
Działania na rzecz Seniorów  
w Powiecie Krośnieńskim 



Powiat Krośnieński w liczbach 

• 10 Gmin  
(Wojaszówka, Korczyna, Jedlicze, Chorkówka, Dukla 
 Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Jaśliska, 
 Krościenko Wyżne)  

• 104 miejscowości 

 



Demografia Powiatu Krośnieńskiego  

• Liczba mieszkańców: 112.481, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 
49,2% mężczyźni.  

• Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do 
średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz 
porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.  

• 61,8% jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku 
przedprodukcyjnym i 19,1% w wieku poprodukcyjnym 



ZADANIA dla POWIATU: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 

• Obejmuje opieką rodziny zastępcze w wieku 60+ (w tym: rodziny 
niezawodowe i rodziny spokrewnione), poprzez zapewnienie im 
wsparcia w rozwiązywaniu bieżących trudności wychowawczych, 
wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, poradnictwa 
pedagogicznego i socjalnego 



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie  

• Przy realizacji zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych obejmuje pomocą finansową osoby 
niepełnosprawne w wieku 60+ w tym: 

Dofinansuje do zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 

Dofinansuje do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, 

Dofinansuje do likwidacji barier architektonicznych, 

Dofinansuje do likwidacji barier w komunikowaniu się, 

Dofinansuje do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

 



Ośrodek Interwencji Kryzysowej   

Osoby w wieku 60+ mają możliwość korzystania: 

 ze wsparcia psychologicznego, 

 pomocy prawnej, 

 poradnictwa socjalnego oraz pedagogicznego 

 

 



Inne działania Powiatu skierowane do Seniorów 

• Program Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2019 
– 2020 „Życie mam tylko jedno”, skierowany do różnych grup 
społecznych i wiekowych m. in.  
Do SENIORÓW,  
są to najczęściej Pokazy Udzielania  
Pierwszej Pomocy,  
które organizujemy na terenie 
Gmin przy współpracy KGW 

 



Domy Pomocy Społecznej w Iwoniczu 
• Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów jest domem przeznaczony jest dla 

105 dorosłych kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy 
usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające uwzględniając indywidualne potrzeby 
i możliwości psychofizyczne swoich Podopiecznych. Zapewnia warunki do 
bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz umożliwia rozwój 
osobowości 

 



Projekty DPS w Iwoniczu 
• „Droga do pełnego udziału w życiu społecznym” współfinansowany 

ze środków PFRON. Realizowany bieżąco do 31.03.2021 r. dla 80 
niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. 

• Zajęcia odbywają się codziennie i są to: 

• Trening społeczny 

• Trening gospodarstwa domowego 

• Trening spędzania czasu wolnego 

• Rehabilitacja ruchowa 

• Hipoterapia 

 

 



Kluby Seniora na terenie Powiatu Krośnieńskiego 

• Gmina Miejsce Piastowe – 3 (Rogi, Wrocanka, Głowienka) 

• Gmina Dukla – 1 (Dukla) 

• Gmina Jaśliska – 1 (Jaśliska) 

• Gmina Korczyna – 1 (Korczyna) 

• Gmina Wojaszówka – 1 (Łączki Jagiellońskie) 

• Gmina Chorkówka - 0 

• Gmina Jedlicze – 0 

• Gmina Krościenko Wyżne – 0 

• Gmina Iwonicz Zdrój – 0 

• Gmina Rymanów – 1 (Klimkówka) 



Klub Seniora w Rogach 

15 osób powyżej 60. 
roku życia będzie 
uczestniczyło w 
zajęciach Klubu Senior+ 
w budynku domu 
ludowego w Rogach. 
Ma on dawać osobom 
starszym radość w 
rodzinnej i ciepłej 
atmosferze 
 



 
„Złota Jesień" Stowarzyszenie  
Klub Seniora w Targowiskach 
 
• Integracja 

• organizacja spotkań tematycznych 

• Warsztaty tematyczne  

• Teatr 

 

 



 
Klub Seniora w Krościenku Wyżnym 
• Integracja 

• organizacja spotkań tematycznych 

• Warsztaty tematyczne  

• Dzień Seniora 

 

 

 



Inne formy kierowane do Seniorów  
(poza Gminami) 
• Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Iwoniczu – Zdroju” 
 
Centrum Promocji Zdrowia  „SANVIT” Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach którego oferuje BEZPŁATNĄ 
REHABILITACJĘ DLA SENIORÓW W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W IWONICZU – ZDROJU (Sanvit S.A) 

• W okresie udzielania świadczeń w projekcie tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.  
wsparciem obejmiemy 150 osób starszych (95 kobiet, 55 mężczyzn)zamieszkujących na terenie powiatu 
krośnieńskiego, które w ocenie wg skali Barthel otrzymały 40-65 punktów. 

• Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych  
w ramach domu opieki medycznej należą m. in.: opieka pielęgniarska,  
w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji; 

• usprawnianie ruchowe; 

• terapia zajęciowa; 

• przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki  
(działania edukacyjne). 

 

 

 

 



Inne formy kierowane do Seniorów 
• Gmina Miejsce Piastowe  

Od listopada 2019 r na terenie Gminy M .Piastowe realizowany jest 
projekt pn: „Tworzymy Razem” II edycji programu „Moje miejsce na 
Ziemi”, którego organizatorem jest Fundacja Orlen. W projekcie tym 
również uczestniczą osoby 60+ biorąc udział w proponowanych 
warsztatach : ceramicznych, artystycznych i tanecznych, 



Inne formy kierowane do Seniorów 

• Stowarzyszenie „dla Równości”  
Draganowa Gm. Chorkówka  

• Wiele akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących  
i w trudnych sytuacjach życiowych nie tylko na terenie Powiatu 
Krośnieńskiego ale całego województwa i Polski.  
W dużej części beneficjentami działań Stowarzyszenia są osoby 
starsze, samotne i schorowane. Stowarzyszenie, Zarząd 
Stowarzyszenia bardzo angażuje się w propagowanie polityki 
senioralnej i potrzeb SENIORÓW, szczególnie będących w kryzysie 
bezdomności. 



Plany na przyszłość 

• Gmina Chorkówka 

Rewitalizacja budynku 
po byłej szkole podstawowej w Kopytowej  
ma na celu utworzenie w nim Domu Dziennego Pobytu ludzi starszych 
(seniorów) i osamotnionych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Obiekt po przedszkolu w Chorkówce zostanie zagospodarowany m.in. na 
świetlicę dla seniorów, Klubu Seniora.  

 



Plany na przyszłość 

• Gmina Wojaszówka –  
 

W najbliższej przyszłości zaplanowano utworzenie Domu Spokojnej 
Starości w Łękach Strzyżowskich. Zakupiono w tym celu  Dwór wraz z 
około 3 hektarami ziemi na poczet przedsięwzięcia. Planowana liczba 
osób, która będzie korzystać z domu  - 30 osób w systemie 
całodobowym. W planach jest również utworzenie dziennego Domu 
Pomocy Społecznej na terenie Gminy. 
 

• Gmina Korczyna  - 

Otworzenie kolejnego Klubu Seniora (Kombornia) 

 

 



Plany na przyszłość  

• Gmina Miejsce Piastowe   

    planuje w 2020 roku dołączyć do Programu Gmina Przyjazna Seniorom, dzięki      
    temu Seniorzy będą mogli wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora w edycji lokalnej   
    (ważnej również na terenie całej Polski). 
  

Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty 
i usługi na terenie całego kraju.  
Kartę wydaję się w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom która zakłada: 
aktywizację i edukację seniorów, wsparcie samorządu w tworzeniu nowego pola 
do współpracy pro-seniorskiej, przekazanie odpowiednich narzędzi wspomagających 
lokalną politykę senioralną (Ogólnopolska  Karta Seniora, Ogólnopolski Magazyn Głos 
Seniora, Senioralia), wdrożenie pracowników urzędów odpowiedzialnych za kontakt z 
seniorami w Program Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz wsparcie podczas wprowadzania  
karty do środowiska lokalnego, wprowadzenie lokalnych przedsiębiorców do Programu 
Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

 



Inne formy aktywizacji Seniorów 

• Koła Gospodyń Wiejskich 

• Stowarzyszenia lokalne  

• Uniwersytet Trzeciego Wieku 

• Zespoły ludowe i śpiewacze m.in. Zespół „SENIORZY” ze Świerzowej 
Polskiej,  

 

 

 



Wigilia dla osób starszych i samotnych 

• Krościenko Wyżne  

 

W tym roku wigilia 
dla starszych i samotnych 
zorganizowana została już po raz 13, 
a spotkanie odbyło się 19 grudnia 
w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym. 
Blisko 200 osób, w tym głównie osoby starsze i samotne z Krościenka 
Wyżnego i Pustyn oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu 
wigilijnym przygotowanym przez Gminę Krościenko Wyżne i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.  



Podsumowanie  

•Na minus (-) 
• - Na terenie Powiatu Krośnieńskiego nie funkcjonują Rady Seniorów 

• - jeszcze mała świadomość o sytuacji senioralnej 

• - brak dokumentów strategicznych pn. „Polityka Senioralna” 

•Na plus (+) 
• Na terenie powiatu funkcjonują Kluby Seniora, wzrasta ich liczba 

• Gminy korzystają ze środków Programów Senior +,  

• Wzrosła aktywność SENIORÓW w życiu społecznym 

 

 



 
Dziękuję za uwagę 

                               Monika Subik 
 
 

* W mojej prezentacji wykorzystałam informacje i fotografie pozyskane z lokalnych samorządów, ze stron internetowych 
prezentowanych instytucji oraz ogólnodostępnych stron www, FB. 


