
UCHWAŁA NR L/351/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 30 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki Senioralnej w Gminie 

Kosakowo  

na lata 2021-2030 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku               

z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.               

z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)  

 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjąć Gminny Program Polityki Senioralnej w Gminie Kosakowo stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nakłada na gminę 

obowiązek tworzenia odpowiednich warunków do pobudzania aktywności 

obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, podejmowanie działań 

zmierzających do wsparcia osób starszych i przeciwdziałających zjawisku wykluczenia 

tej grupy społecznej.   

Program Polityki Senioralnej w Gminie Kosakowo na lata 2021-2030 stanowi 

rozwinięcie i skonkretyzowanie celów oraz działań zapisanych w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 odnoszących się                            

do szeroko pojmowanej lokalnej polityki senioralnej. W związku z prognozami 

demograficznymi, które przewidują, że po 2024 r. udział osób w wieku senioralnym                  

w strukturze ludności Polski wynosić będzie około 20 procent, całkowicie uprawnione 

jest przekonanie, że zarówno w perspektywie globalnej, jak i lokalnej polityka 

senioralna odgrywać będzie coraz istotniejszą rolę, odnosząc się do coraz liczniejszej 

grupy społecznej.  

Głównym celem wprowadzonego Programu jest aktywizacja środowiska 

senioralnego w celu poprawy jakości i poziomu życia osób starszych, budowania 

postaw obywatelskich tych osób oraz wykorzystania w pełni ich potencjału w życiu 

społecznym lokalnej wspólnoty. Program zakłada realizację nakreślonego celu                            

w sposób celowy, długofalowy, systemowy, interdyscyplinarny i różnorodny                                     

we współpracy z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, podmiotami 

prowadzącymi działania aktywizujące środowisko osób starszych.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROGRAM POLITYKI SENIORALNEJ W GMINIE KOSAKOWO  

    NA LATA 2021-2030 

 

1. Wstęp. 

2. Definicje, założenia ogólne. 

3. Dane statystyczne.  

4. Polityka senioralna w gminie Kosakowo. 

a) Działalność pełnomocnika Wójta ds. seniorów i gmin 

partnerskich;  

b) Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kosakowie; 

c) Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo; 

d) Działalność Kosakowskiego Centrum Kultury; 

e) Działalność organizacji pozarządowych. 

5. Podsumowanie. 

 

 

1. Wstęp 

 

Program Polityki Senioralnej w Gminie Kosakowo na lata 2021-2030, zwany 

dalej Programem, stanowi rozwinięcie i skonkretyzowanie celów oraz działań 

zapisanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 

odnoszących się do szeroko pojmowanej lokalnej polityki senioralnej. Program 

powstał w oparciu o konsultacje z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, 

podmiotami prowadzącymi działania aktywizujące środowisko osób starszych, jak 

również na podstawie konsultacji ze środowiskiem senioralnym z gminy Kosakowo. 

 Podstawę prawną do przyjęcia Programu stanowią: ustawa o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r., ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych 

oraz uchwała Rady Ministrów nr 161 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – 

Uczestnictwo – Solidarność. Na szczególne znaczenie działań aktywizujących 

środowisko senioralne wskazują zapisy określone w art. 5c rozdziału 1. ustawy  

o samorządzie gminnym: Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz 



tworzy warunki do pobudzenia aktywności obywatelskiej osób starszych  

w społeczności lokalnej.  

 Prognozy demograficzne przewidują, że po 2024 r. udział osób w wieku +65  

w strukturze ludności Polski przekroczy 20 %, zaś po 2060 r. – 33 %.1   W związku  

z tym z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć można, że już stosunkowo niedługo 

seniorzy stanowić mogą ok. jednej czwartej ludności naszego kraju (szczegółowe dane 

dotyczące gminy Kosakowo znajdą się poniżej).  Starzenie się społeczeństwa uważa się 

za naturalny i nieuchronny proces występujący w wysoko rozwiniętych gospodarczo 

państwach. Oznacza to, że zarówno w perspektywie globalnej, jak i lokalnej polityka 

senioralna odgrywać będzie coraz istotniejszą rolę, odnosić się będzie do coraz 

liczniejszej grupy społecznej. Niniejszy Program zawiera konkretny opis działań 

podejmowanych w gminie Kosakowo na rzecz aktywizacji środowiska senioralnego  

w celu poprawy jakości i poziomu życia osób starszych, budowania postaw 

obywatelskich tych osób oraz wykorzystania w pełni ich potencjału w życiu społecznym 

lokalnej wspólnoty. 

    

2. Definicje, założenia ogólne 

 

 Uchwała Rady Ministrów nr 161 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie 

przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo 

– Uczestnictwo – Solidarność definiuje politykę społeczną wobec osób starszych jako 

celowe, długofalowe i systemowe oddziaływanie państwa oraz innych podmiotów 

publicznych i niepublicznych na kształtowanie warunków prawnych, ekonomicznych 

oraz społecznych w celu tworzenia osobom starszym korzystnej dla nich sytuacji 

życiowej, dostosowanej do zmieniających się wraz z wiekiem potrzeb społecznych, 

ekonomicznych oraz opieki i ochrony zdrowia w każdym okresie życia osoby  

w starszym wieku.2  

 W przyjętej przez rząd uchwale Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. 

znalazły się opisy trzech istotnych elementów polityki senioralnej, do których 

nawiązuje również ten Program: bezpieczeństwo – stan i sytuacja, w której ludzie 

mają ugruntowane przekonanie, że potrzeby materialne, bytowe, psychiczne  

i duchowe są oraz mogą być zaspokojone dzięki dostosowaniu warunków 

 
1 Prognoza ludności na lata 2024-2050 Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2014, s.21-22.  
2 Monitor Polski z dnia 30 listopada 2018 r., poz. 1169.  



materialnych, instytucji i organizacji środowiska społecznego do zmieniających się 

potrzeb osób w starszym wieku; uczestnictwo – udział osób w starszym wieku w 

różnych formach aktywności rodzinnej, społecznej, sportowej, zawodowej i 

obywatelskiej, dostosowanej do zmieniającej się wraz z wiekiem kondycji fizycznej, 

psychicznej oraz możliwości i zainteresowań; solidarność – uwzględnianie przez 

społeczeństwo w swoich działaniach opinii i interesów innych generacji, 

odzwierciedlających siłę więzi międzypokoleniowej (tj. poczucie łączności z osobami 

w innym wieku) oraz poczucia odpowiedzialności za osoby reprezentujące inne 

grupy pokoleniowe.3          

 Działania podejmowane na rzecz aktywizacji środowiska senioralnego  

w lokalnej społeczności powinny mieć charakter celowy, długofalowy, systemowy, 

interdyscyplinarny i różnorodny. 

 

W gminie Kosakowo przyjmuje się, że seniorem jest każda osoba powyżej 55 

roku życia. Tak przyjęta definicja (z progiem wieku senioralnego stosunkowo niskim 

w porównaniu z innymi gminami o podobnej liczbie ludności) umożliwia większą 

integrację środowiska senioralnego, zapewnia szybszą adaptację środowiskową  

i większą elastyczność tej grupy społecznej – również w okresie,  

w którym rezygnuje się z pracy zawodowej i zaczyna się nowy etap życia.  

 Całokształt działań związanych z polityką senioralną objęty tym Programem 

obejmuje:    

  -   aktywizację środowiska osób starszych, wspieranie wszelkich form aktywności 

obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej i sportowej;  

- kształtowanie pozytywnego obrazu wieku senioralnego w lokalnej 

społeczności; 

- tworzenie warunków wykorzystujących potencjał osób starszych jako 

aktywnych uczestników życia społecznego i kulturalnego lokalnej społeczności; 

  - promocję profilaktyki zdrowotnej, dostępu do diagnostyki, leczenia  

i rehabilitacji; 

  - zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy  

i zaniedbaniom wobec osób starszych; 

-   tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej;  

 
3 Monitor Polski z dnia 30 listopada 2018 r., poz. 1169.  
 



-   szeroko pojęte działania edukacyjne.  

 

Program realizowany będzie we współpracy z: 

 - pełnomocnikiem Wójta ds. seniorów oraz gmin partnerskich;  

 - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kosakowie; 

- podmiotami leczniczymi, placówkami służby zdrowia, w tym NZOZ  

w Kosakowie; 

 - organizacjami pozarządowymi;  

 - Biblioteką Publiczną Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla;  

 - Kosakowskim Centrum Kultury;  

 - Centrum Sportowym Kosakowo; 

 - radami sołeckimi. 

 

 Podstawowe źródła finansowanie Programu:  

- środki pochodzące z budżetu gminy Kosakowo; 

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;  

- środki będące w dyspozycji organizacji pozarządowych;  

- środki prywatne, darowizny.  

 

3. Dane statystyczne  

 

  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 

2021-2027 wskazuje, że w przeciągu ostatnich piętnastu lat zanotowano niemalże 

trzykrotny wzrost liczby ludności i pod względem przyrostu liczby mieszkańców gmina 

znajduje się na pierwszym miejscu wśród gmin powiatu puckiego. W analogicznym 

tempie wzrasta również liczba ludności powyżej 55 roku życia.4  

Zamieszczona poniżej tabela ukazuje liczbę mieszkańców powyżej 55 roku życia  

w poszczególnych sołectwach wchodzących w jej skład (stan na 20 stycznia 2021 r.). 

 

     

 
4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027, s. 12-13.  



  

Tab. 1. Liczba mieszkańców +55 w gminie Kosakowo w zestawieniu z wszystkimi 
mieszkańcami z podziałem na poszczególne miejscowości.   
 

Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej osób powyżej 55 roku życia mieszka  

w Pogórzu, Mostach, Suchym Dworze, Dębogórzu i Kosakowie. Warto jednak podać 

również procentowy udział mieszkańców +55 w całej populacji poszczególnych 

miejscowości gminy Kosakowo (wliczając do populacji również mieszkańców 

czasowych): Dębogórze – 18,12 %, Dębogórze Wybudowanie – 29,30 %, Kazimierz – 

24,66 %, Kosakowo – 15,85, Mechelinki – 27,18 %, Mosty – 22,98 %, Pierwoszyno – 

17,55 %, Pogórze – 16,74, Rewa – 31,20, Suchy Dwór – 22,37 %. Z zestawienia wynika, 

że największy procent ludzi starszych w stosunku do wszystkich mieszkańców 

zamieszkuje Rewę, Dębogórze Wybudowanie oraz Mechelinki.       

 

4. Polityka senioralna w gminie Kosakowo  

 

 a) Działalność pełnomocnika Wójta ds. seniorów i gmin 

partnerskich 

Od stycznia 2020 r. powołano w gminie stanowisko pełnomocnika ds. seniorów 

oraz na specjalny użytek środowiska osób starszych otwarto siedzibę seniorów w Rewie 

Miejscowość 
Mieszkańcy +55 Wszyscy mieszkańcy 

Stali czasowi Razem stali Czasowi razem 

DĘBOGÓRZE 336 6 342 1855 32 1887 

DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE 74 6 80 242 31 273 

KAZIMIERZ 87 5 92 364 9 373 

KOSAKOWO 333 4 337 2052 74 2126 

MECHELINKI 106 3 109 393 8 401 

MOSTY 692 5 697 2982 50 3032 

PIERWOSZYNO 266 14 280 1089 96 1185 

POGÓRZE 691 13 704 4109 94 4203 

REWA 289 4 293 920 19 939 

SUCHY DWÓR 371 2 373 1637 30 1667 

Ogółem  3245 62 3307 15643 443 16086 



– dwukondygnacyjny budynek stał się centrum informacyjnym oraz integracyjnym 

wspomnianego środowiska. Seniorzy zyskali w ten sposób swoją własną siedzibę, 

przestrzeń, której zagospodarowanie będzie systematycznie dostosowywane do 

oczekiwań środowiska senioralnego. 

W budynku – poza zapleczem kuchennym i sanitarnym – znajdują się: jedna 

większa sala o charakterze kawiarniano-wykładowym (wyposażona w rzutnik, tablicę, 

ekspres do kawy), jedna mniejsza do spotkań i zajęć o charakterze kameralnym 

(spotkania szachowe, nauka języków obcych itp.), jak również gabinet pełnomocnika 

Wójta ds. seniorów oraz współpracy z gminami partnerskimi. 

Siedziba jest codziennie w tygodniu otwarta dla seniorów i funkcjonuje zarówno 

jako miejsce spotkań, jak i miejsce organizacji zajęć, warsztatów, wydarzeń  

o charakterze kulturalno-rozrywkowym.   

Głównym założeniem działań pełnomocnika jest kompleksowa integracja  

i aktywizacja środowiska senioralnego gminy Kosakowo poprzez zapewnienie bogatej 

oferty zajęć – m.in. ruchowych, kreatywnych, językowych oraz hobbistycznych, 

kameralnych imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym, jak 

również zapewnienie seniorom aktywnych i atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego 

czasu (wieczorki karaoke, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.). Pełnomocnik 

stara się w ten sposób aranżować politykę senioralną, by w jak największym stopniu 

zaktywizować całe środowisko w ten sposób, by również sami seniorzy angażowali się 

w działania dla seniorów – i nie tylko. W zakresie działań pełnomocnika jest również 

otwarta i owocna współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, podmiotami itp. 

działającymi na rzecz środowiska senioralnego.  

 W momencie powstawania Programu oferta zajęć dla seniorów z gminy 

Kosakowo związanych z rewską siedzibą obejmowała:  

• Zajęcia ruchowe: pilates, zumbę i gimnastykę kręgosłupa (zajęcia ruchowe 

odbywają się w nowo wybudowanym i doskonale wyposażonym kosakowskim 

Centrum Sportowym – dzięki temu seniorzy mają okazję zapoznać się  

i skorzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej Centrum);  

• Zajęcia językowe: do wyboru język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, 

włoski, hiszpański, łacina;  

• Zajęcia kreatywne (robótki ręczne, zajęcia plastyczne, malarskie itp.);  

• Klub Gier Planszowych oraz Plenerowych (bogata oferta gier, spotkania mają 

walor również integracji międzypokoleniowej);  



• Spotkania szachowe;  

• Spotkania brydżowe;  

• Wieczory karaoke;  

• Spotkania z ludźmi ze świata kultury, sztuki, nauki, sportu itp.;  

• Spotkania ze Sztuką (zajęcia odbywają się raz w miesiącu w budynku Biblioteki 

Publicznej Gminy Kosakowo i mają charakter interdyscyplinarny);  

• Spotkania z Nauką (zajęcia odbywają się raz w miesiącu w budynku Biblioteki  

i mają charakter interdyscyplinarny);  

• Spotkania prozdrowotne – wykłady z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zdrowego 

trybu życia, zdrowego odżywiania itp.; 

• Spotkania z zakresu bezpieczeństwa osobistego – z funkcjonariuszami policji 

lub straży gminnej; 

• Klub Spacerowicza – piesze wędrówki o walorze krajoznawczym po najbardziej 

atrakcyjnych terenach gminy Kosakowo i sąsiadujących, spotkania raz  

w miesiącu, w sezonie letnim – raz w tygodniu;  

• Rowerem zdobywaj świat – krótkie wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, 

spotkania raz w miesiącu poza okresem zimowym, w sezonie letnim – raz  

w tygodniu;  

• Zajęcia żeglarskie – zajęcia w sezonie żeglarskim (od maja do końca września) 

w różnych grupach dostosowanych do możliwości i mobilności seniorów; 

• Okolicznościowe wydarzenia (np. Międzynarodowy Dzień Seniora, Dzień 

Kobiet, Dzień Francuski, Niemiecki, Włoski, wieczory szantowe itp.).  

• Taneczna Gimnastyka – raz w tygodniu, zajęcia plenerowe w okresie sezonu 

letniego; 

• Wieczory taneczne, dancingi – raz w miesiącu w Chëczy w Kosakowie (siedzibie 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Dębogórze-Kosakowo)  

lub w Domu Kaszubskim w Dębogórzu;  

• Wycieczki krajowe i zagraniczne.    

W okresie sezonu letniego część zajęć nie odbywa się lub odbywają się  

w ograniczonym zakresie, natomiast  oferta zajęć plenerowych lub wycieczek pieszych 

czy rowerowych jest zwiększona.   



Oferta zajęć i aktywności na bieżąco jest dostosowywana do potrzeb oraz 

oczekiwań środowiska senioralnego. W miarę rozwoju działalności nowo powołanej 

siedziby będzie wzbogacana o nowe propozycje i aktywności.   

Od 2020 r. lokalna społeczność gminy Kosakowo musiała zmagać się z nowym 

problemem o charakterze globalnym – sytuacją pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Należy podkreślić, że seniorzy stanowią grupę społeczną szczególnego ryzyka  

w związku z wysokim wskaźnikiem śmiertelności osób starszych, którzy zachorowali na 

wywoływaną przez wspomnianego wirusa chorobę COVID-19. W związku z zaistniałą 

sytuacją najważniejszą rolę odegrało zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dla tej 

grupy społecznej, działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a osobom zmagającym 

się z chorobą, izolacją i przymusową lub dobrowolną kwarantanną – zapewnienie 

tymczasowej pomocy społecznej i psychologicznej. W gminie Kosakowo 

natychmiastowo uruchomiono właściwe procedury wspierające osoby w wieku 

senioralnym, a doświadczenia zmagania się z pandemią zostaną wykorzystane  

w przyszłości w podobnych sytuacjach.   

W przyszłości planuje się zaaranżowanie szerszej współpracy kosakowskich 

seniorów z partnerskimi gminami z Francji i Niemiec. Już w tej chwili trwają rozmowy 

w sprawie uruchomienia wymiany seniorów z Kosakowa i Francji – pasjonatów gier 

planszowych i plenerowych.  

Kosakowscy seniorzy mają swoją senioralną podstronę internetową. 

Systematycznie wdrażamy również działania integrujące społeczności seniorskie  

z poszczególnych miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk najbardziej 

wykluczonych (m.in. w Kazimierzu). 

 

b) Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi szeroko zakrojoną 

i kompleksową działalność wspierającą osoby starsze znajdujące się w trudnej sytuacji 

społecznej.   

Osoby starsze w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej lub rodzinnej mogą 

skorzystać z pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Pomoc ustalana 

jest indywidualnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz zgodnie  

z zapisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz,. 

1 876 z późn. zm.), która m.in. precyzuje, jakim osobom i rodzinom udziela się pomocy 



społecznej w sytuacjach: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 

ochrony wielodzietności lub macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 

opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawczej, trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe przy 

jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych w punktach 

okoliczności.  

Jeśli chodzi o świadczenia niepieniężne – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, to przysługują one osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Takie usługi 

mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina,  

a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy 

zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 

możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z kolei specjalistyczne usługi 

opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym. 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.  Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1 876 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2 411) zgodnie z Art. 51. 1. osobom, które ze względu na wiek, 

chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie kieruje takie osoby w wieku 65+ do 

Dziennego Domu „SENIOR+” na podstawie porozumienia z Kaszubską Spółdzielnią 

Socjalną „PRZYSTAŃ” w Żelistrzewie. 



Kosakowski GOPS realizuje również dystrybucję żywności wśród osób i rodzin 

najbardziej potrzebujących, w tym seniorów, ale też spełniających kryteria 

kwalifikowalności, które są określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej: dochód nie 

przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania   z pomocy 

społecznej. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny  

Zgodnie z art. 16 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U z 2020 r. 

poz. 111) kosakowski GOPS przyznaje zasiłki pielęgnacyjne osobom niepełnosprawnym 

oraz osobom, które ukończyły 75 rok życia. Zasiłek przyznaje się od pierwszego dnia 

miesiąca, w którym złożono wniosek na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności, a osobom pobierającym świadczenia z innego 

organu emerytalno-rentowego zasiłek przyznaje się do miesiąca poprzedzającego 

miesiąc ukończenia 75 roku życia. Zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku przyznaje się  

na czas nieokreślony. 

 

Teleopieka  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie realizuje usługę Teleopieki 

na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) w związku z art.17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10  

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1876). 

Program Osłonowy Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kosakowo na 

lata 2021-2027 ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do mobilnej opieki 

domowej polegającej na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu 

natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób starszych 

powyżej 60 r.ż., samotnych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i schorowanych. 

Teleopieka jest narzędziem systemu opieki, które pozwala wielu osobom na lepsze 

funkcjonowanie, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i samodzielności. Osoby starsze, 

niepełnosprawne czy samotne często nie mogą liczyć na całodobowe wsparcie.  

W sytuacjach alarmowych niezbędna jest błyskawiczna interwencja. Szczególnie dla 

osób, które ze względu na zły stan zdrowia lub z różnych innych przyczyn  zamieszkują  

lub pozostają godzinami w samotności, usługa Teleopieki okazuje się dobrym 

rozwiązaniem.  



Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie zajmuje się  

realizacją ministerialnych programów skierowanych do seniorów: 

 

Program Wspieraj Seniora  

Program realizowany w 2020 i 2021 r. skierowany do seniorów w okresie 

trwania pandemii COVID-19 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 

Seniorów. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat mogą uzyskać 

niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. 

Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych 

produktów czy leków zostanie dostarczone do domu seniora, finansowane  

ze środków własnych seniora. 

 

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej  

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 

niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta 

jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla min. osób niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne 

do wyżej wymienionego. Asystent osobisty przyznawany jest na podstawie karty 

zgłoszeniowej złożonej oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w siedzibie 

ośrodka. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

 

Projekt Klubu Seniora w Kosakowie  

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 powstanie w Kosakowie Klub Seniora. Przeznaczone na tę funkcję 

pomieszczenia w budynku w Kosakowie bezpośrednio przylegające do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej zostaną dostosowane, by spełnić kryteria lokalowe  

i organizacyjne wymagane od tego typu instytucji, zostaną w pełni wyposażone  

w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zajęć m.in. trening orientacji w rzeczywistości, 

różne rodzaje terapii, geronto-kinezyterapię, gimnastykę – leczenie ruchem, ćwiczenia 



relaksacyjne, kognitywne, warsztaty edukacyjne, nauka korzystania z nowych 

technologii (telefony, komputery), spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, 

lekarzem, fizjoterapeutą, podologiem, dietetykiem. W ramach animacji środowiskowej 

przewiduje się spotkania międzypokoleniowe, uczestnictwo seniorów w wydarzeniach 

organizowanych przez lokalną społeczność, w tym m.in. wycieczkach autokarowych, 

wydarzeniach kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych, okolicznościowych, 

patriotycznych.  

 Kosakowski Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

utworzony zostanie z myślą o zapobieganiu osamotnieniu i marginalizacji seniorów, 

jak również zapewnienia wsparcia dla osób sprawującymi na nimi codzienną opiekę.  

Czynny będzie codziennie przez 6 godzin. Przewidywalny okres otwarcia Klubu – do 

końca 2021 r.      

 

c) Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo 

 

Kosakowska Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla jako nowoczesna 

instytucja kultury zajmująca się nie tylko wypożyczaniem książek, ale również 

działalnością kulturotwórczą, prowadzi szereg działań na rzecz seniorów w gminie 

Kosakowo we współpracy z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami i podmiotami 

zajmującymi się polityką senioralną.  

Do najważniejszych takich działań prowadzonych przez kosakowską Bibliotekę 

zaliczyć należy: organizację imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym i kulturalno-

rozrywkowym we współpracy z pełnomocnikiem Wójta ds. seniorów oraz gmin 

partnerskich, Kosakowskim Centrum Kultury, stowarzyszeniami i instytucjami 

działającymi na terenie gminy Kosakowo (m.in. Międzynarodowego Dnia Seniora, 

Dnia Kobiet, wieczory literackie i muzyczne), przeprowadzanie kursów 

komputerowych i zajęć skierowanych do osób starszych (Biblioteka prowadzi zajęcia 

dostępne dla wszystkich grup wiekowych, niemniej jednak wśród powyższych warto 

wskazać zajęcia zdominowane przez osoby starsze – np. warsztaty malarskie 

Spotkania przy sztalugach, zajęcia grupy czytelniczej, warsztaty  

z rękodzieła, wernisaże). 

Dzięki projektowi Wielkie Litery Biblioteka uzyskała certyfikat Biblioteka 

Przyjazna Seniorom. W ramach projektu kosakowska książnica zakupuje specjalne 

wydania książek ze specjalną dużą czcionką, składem, kontrastem oraz przejrzystym 



formatem, który nie nadweręża wzroku czytelnika. Seria polecana jest szczególnie 

osobom słabowidzącym i seniorom. W momencie powstawania Programu Biblioteka 

dysponuje ponad 100 książkami tego typu – kolekcja będzie systematycznie 

powiększana.   

Na szczególne podkreślenie zasługują działania integracyjne różnych grup 

wiekowych, w tym również osób powyżej 55 roku życia, takie jak konkursy: Szopek 

Bożonarodzeniowych (skierowane do całych rodzin), literackie itp.  

Seniorzy z gminy Kosakowo mogą zawsze liczyć na wsparcie pracowników 

Biblioteki Publicznej – nie tylko w przypadku odpowiednich sugestii czytelniczych, ale 

wszelkich działań kulturotwórczych, integracyjnych i społecznych.  

 

d) Działalność Kosakowskiego Centrum Kultury  

 

Kosakowskie Centrum Kultury, prowadząc szeroko zakrojoną politykę 

kulturalną gminy Kosakowo, zajmuje się również działalnością kulturotwórczą 

skierowaną głównie do środowiska seniorskiego – w ścisłej współpracy  

z pełnomocnikiem Wójta ds. seniorów oraz gmin partnerskich.   

Do najważniejszych działań na rzecz wspomnianego środowiska prowadzonych 

przez Kosakowskie Centrum Kultury zaliczyć należy: udostępnianie pomieszczeń oraz 

budynków na potrzeby wydarzeń, imprez, zajęć oraz spotkań z udziałem osób starszych 

lub do nich skierowanych, organizacja bądź współorganizacja imprez i uroczystości  

o charakterze kulturalnym lub kulturalno-rozrywkowym z udziałem osób starszych lub 

do nich skierowanych, prowadzenie działań aktywizujących środowisko seniorów w 

zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, hobbistycznej, prowadzenie działań 

promujących i wspierających szeroko pojęte lokalne życie kulturalne wśród osób 

starszych. W przypadku wielu wydarzeń kulturalnych lub kulturalno-rozrywkowych 

środowisko seniorskie może liczyć na dodatkowe bezpłatne wejściówki i bilety. Z kolei 

do najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Kosakowskie 

Centrum Kultury dla seniorów z gminy Kosakowo zaliczyć należy Międzynarodowy 

Dzień Seniora mający charakter dużej imprezy kulturalno-rozrywkowej o charakterze 

interdyscyplinarnym.  

 

 

 



f) Działalność organizacji pozarządowych 

 

Niezwykle ważną rolę w aktywizacji środowiska senioralnego w gminie 

Kosakowo odgrywają organizacje pozarządowe – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

oddział Dębogórze-Kosakowo oraz Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór 

Morzanie. Wspomniane podmioty prowadzą aktywną działalność kulturotwórczą 

zwłaszcza w zakresie lokalnej kultury kaszubskiej, jak również organizacji czasu 

wolnego oraz integracji zarówno pokoleniowej, jak i międzypokoleniowej  

w różnorodnej, atrakcyjnej formie o niezaprzeczalnych walorach artystycznych, 

rozrywkowych i edukacyjnych. Organizują bądź współorganizują wydarzenia 

kulturalno-rozrywkowe takie jak np. Festyn Kaszubski, przeglądy i konkursy wokalne, 

wieczory artystyczne, imprezy okolicznościowe.      

 

5. Podsumowanie  

 

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost demograficzny gminy Kosakowo, jak 

również oczekiwania środowiska osób starszych ją zamieszkujących, do 

najważniejszych zadań związanych z polityką senioralną w najbliższych latach zaliczyć 

należy:  

• Dalszy rozwój i integracja środowiska osób starszych związanych  

z rewską siedzibą senioralną; 

• Rozwój Klubu Seniora w Kosakowie;  

• Rozbudowa miejsc świadczenia usług społecznych;   

• Zwiększenie oferty kulturalnej i kulturalno-rozrywkowej skierowanej 

głównie do seniorów; 

• Zwiększenie integracji środowiska senioralnego ze szczególnych 

uwzględnieniem obszarów bardziej podatnych na społeczne wykluczenie 

(np. Kazimierz);  

• Zwiększenie integracji środowiska seniorskiego napływowego (nowych 

mieszkańców) z autochtonicznym;  

• Zwiększenie integracji międzypokoleniowej;  

• Dostosowanie gminnej komunikacji wewnętrznej do potrzeb osób 

starszych.   

 



Dogłębne poznanie sytuacji i oczekiwań środowiska seniorskiego w gminie 

Kosakowo w ramach dostępnych zasobów instytucjonalnych, pozwoli na kształtowanie 

polityki senioralnego zmierzającej do poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb 

materialnych i niematerialnych – spełnienia standardów zdrowotnych, kulturalnych, 

edukacyjnych, rozrywkowych, integracyjnych, w zakresie rozwoju stosunków i więzi 

społecznych.   

 


