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Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych
na lata 2014 – 2020

Tytuł

Spotkanie branżowe
spółdzielni socjalnych oferujących usługi opiekuńcze
Bydgoszcz, 13-14.04.2015 r.

Po co ASOS?
Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020 (ASOS) zakłada:
• pełniejsze włączenie osób starszych w życie lokalnych
społeczności,
• wykorzystanie ich potencjału w relacjach z młodszymi
pokoleniami,
• podtrzymanie ich aktywności również po zakończeniu
kariery zawodowej.

Komponent konkursowy
Na realizację programu ASOS w latach 2014 – 2020
przeznaczono kwotę 280 mln zł (rocznie 40 mln zł).
Ze środków tych mogą korzystać m.in.
organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne (w zakresie
działalności społecznie użytecznej w sferze zadań
publicznych), stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego.
Budżety projektów od 20 tys. zł do 200 tys. zł
(10% wkład własny).
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Obszary priorytetowe
W ramach Programu można ubiegać się o dotacje na
realizację działań w jednym z czterech priorytetowych
obszarów:
I. edukacja osób starszych
II. aktywność społeczna promująca integrację wewnątrzi międzypokoleniową
III. partycypacja społeczna osób starszych
IV. usługi społeczne dla osób starszych (w tym o
ograniczonej sprawności).

Priorytet I - edukacja
1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in.
prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka
zdrowotna, sport, turystyka, edukacja, wizyty studyjne,
języki obce, umiejętności interpersonalne, nowe
technologie), programy edukacyjne i warsztaty o aktywnym
starzeniu
2. Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich
3. Kształcenie opiekunów
4. Promowanie wolontariatu kompetencji
5. Promocja oferty edukacyjnej wśród osób starszych

Priorytet II – aktywność społ.
1. Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych
2. Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność
turystyczno-rekreacyjna osób starszych
3. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące
różne pokolenia
4. Budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat
wewnątrz- i międzypokoleniowy
5. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu
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Priorytet III - partycypacja
1. Formy aktywności osób starszych wobec społeczności
lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego)
2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu
społecznym/publicznym
3. Sieć pomocowo-informacyjna (budowanie pozytywnego
wizerunku starości, pomoc obywatelska)
4. Aktywna obecność w procesie tworzenia i
funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizacji
pożytku publicznego

Priorytet IV – usługi społeczne
1. Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu
pomocy osobom starszym)
2. Wspieranie różnych form samopomocy
3. Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez
rozwój usług opartych na działalności wolontariuszy
4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in.
opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczodoradczych, sportowych i turystycznych

I edycja (2012/2013)
• wpłynęło 1400 ofert
• do realizacji przyjęto 430 wniosków (31% nadesłanych
ofert)
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II edycja (2013)
• wpłynęło 1777 ofert, w tym 17 od spółdzielni socjalnych
• dofinansowano 300 projektów (17%) , żadna ze
spółdzielni, które złożyły oferty nie otrzymała
dofinansowania

III edycja (2014)
• wpłynęło ponad 2400 ofert
• zrealizowano 490 projektów (20%), w tym 9 projektów
spółdzielni socjalnych

IV edycja (2015)
•

złożono ponad 3200 ofert

•

dofinansowanie otrzymały 452 projekty (14% ), w tym 11
złożonych przez spółdzielnie socjalne
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Więcej informacji:
www.senior.gov.pl
www.rodzina.gov.pl/seniorzy
www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/
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