
Istotą pomysłu jest umożliwienie ludziom starszym pozostania 
w domu i we własnych społecznościach tak długo, jak to możliwe, 
przy wsparciu rodziny, lokalnych instytucji opiekuńczych, ośrodków 
zdrowia, wolontariuszy oraz lokalnych władz.

Centrum to miejsce, w którym niesamodzielna osoba starsza i jej 
rodzina otrzymałyby kompleksowe wsparcie w dotarciu do każdej 
dostępnej formy pomocy, jaką oferują różne podmioty pomocy 
społecznej i ochrony zdrowia. Osoba starsza i jej opiekunowie nie 
musieliby mierzyć się z nieskoordynowanym i nieprzyjaznym sys-
temem. Pracownicy i wolontariusze centrum pomogliby przebić się 
przez gąszcz prawnych kruczków w otrzymaniu przysługujących 
zasiłków, zapisać się do lekarza, zdobyć sprzęt rehabilitacyjny. A spe-
cjaliści wzmocniliby poczucie podmiotowości i wsparli w sytuacjach 
kryzysowych.

Działania centrum zawierałyby się w trzech obszarach: informacji, 
edukacji i towarzyszeniu.

Seniorzy korzystający ze wsparcia centrum otrzymaliby spersonali-
zowaną pomoc, uwzględniającą ich położenie i rzeczywiste potrzeby. 
Dzięki niej zyskaliby szansę na zachowanie samodzielności i możli-
wość pozostania w swoim środowisku.   

Polski system opieki to taka rozsypana kostka 
Rubika, z którą starszy człowiek nie poradzi so-
bie w pojedynkę. Federacja FOSa ma bogate do-
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Jakie korzyści przynosi pomysł
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„Inicjator PoMocy”
Konkurs „Inicjator PoMocy” jest częścią projektu „PoMoc. Działając razem, możemy więcej” realizowanego 
przez Fundację Stocznia na zlecenie Fundacji EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość). W konkursie 
szukaliśmy nowatorskich pomysłów na poprawę jakości życia oraz wsparcie i wzmocnienie osób pokrzyw-
dzonych przez nazizm. 

Fundatorem konkursu jest Fundacja EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość). 
Pamiętając o ofiarach nazizmu, Fundacja EVZ od 20 lat działa na rzecz promowania praw człowieka i porozu- 
mienia międzynarodowego. Jej działalność jest wyrazem nieustającej politycznej i moralnej odpowiedzial-
ności państwa niemieckiego za szkody wyrządzone w skutek nazizmu. 
Więcej na www.stiftung-evz.de.

Realizatorem konkursu „Inicjator PoMocy” jest Fundacja Stocznia. 
Od ponad 10 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywa-
teli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy innym organizacjom i instytucjo- 
m lepiej planować i prowadzić ich działania społeczne.
Więcej na www.stocznia.org.pl. 

świadczenie w prowadzeniu projektów na rzecz 
seniorów. Znamy potrzeby ludzi starszych, bo co-
dziennie się z nimi spotykamy. Jesteśmy przeko-
nani, że uruchomienie naszego centrum zmieni 
diametralnie sytuację osób starszych i opiekują-
cych się nimi rodzin. Centrum stanie się dla nich 
najważniejszym adresem, szansą na komplekso-
wą informację o dostępnych formach wsparcia 
opiekuńczego, finansowego czy rehabilitacyjnego
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Chcesz dowiedzieć się więcej o tym pomyśle? Wejdź na stronę:     
https://www.inicjatorpomocy.pl/blog/centrum-informacji-i-
koordynacji-na-rzecz-osob-niesamodzielnych-i-ich-rodzin


