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CZYM JEST SREBRNA GOSPODARKA?  

Srebrna Gospodarka oferuje szeroką gamę produktów i usług dedykowanych 

osobom starszym, m.in. w zakresie zdrowia, mieszkalnictwa, kultury  

i mobilności. Srebrna Gospodarka ma na celu poprawę jakości życia  

i wspieranie samodzielności starszych osób. W 2015 roku stanowiła ona ponad 

78 milionów miejsc pracy w UE i jest szybko rozwijającym się rynkiem  

z możliwościami do wykorzystania dla innowacji.  

DLACZEGO SILVER SMEs?  

Odsetek starszych osób jest znaczący w większości obszarów wiejskich  

i górskich, ale na tych terenach często brakuje odpowiednio dostosowanych 

towarów i usług. SREBRNE MŚP mogą pomóc w dostosowaniu rozwiązań na 

poziomie lokalnym, aby lepiej odpowiadać na potrzeby osób starszych, 

niezależnie od tego, czy są one zdrowe, niesamodzielne czy słabe. Poprzez 

wspieranie rozwoju Srebrnej Gospodarki, cel projektu SILVER SMEs jest 

dwojaki: poprawa jakości życia osób starszych i tworzenie nowych możliwości 

zatrudnienia na obszarach wiejskich i górskich. 

PO CO BROSZURA O NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH?  

Niniejsza broszura tematyczna poświęcona dobremu samopoczuciu ma na 

celu pokazanie różnorodności innowacyjnych rozwiązań służących poprawie 

jakości życia osób starszych na obszarach wiejskich i górskich oraz tego, w jaki 

sposób regiony mogą przyczynić się do zapewnienia dostępu do 

podstawowych dóbr, oferując dostosowane do potrzeb zajęcia w czasie 

wolnym oraz włączając seniorów w życie społeczności wiejskich. Przykłady te 

zostały wybrane jako najlepsze praktyki spośród 70 dobrych praktyk 

dostępnych w bazie dobrych praktyk projektu.  

SILVER SMEs to pięcioletni projekt (2018-2023) finansowany ze środków 

programu Unii Europejskiej Interreg Europa. Projekt SILVER SMEs ma na 

celu poprawę wdrażania Regionalnych Polityk na rzecz konkurencyjności 

MŚP poprzez lepsze wykorzystanie możliwości płynących ze Srebrnej 

Gospodarki. Poprzez wspieranie rozwoju nowych MŚP ze Srebrnej 

Gospodarki, nieodłącznym celem jest generowanie usług i towarów, które 

przyczynią się do poprawy jakości życia w starzejącym się społeczeństwie, 

w szczególności na obszarach wiejskich lub górskich UE. 

WSTĘP 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE 

POTRZEBY 



3 

 

 

 

 

La Exclusiva jest hiszpańskim przedsiębiorstwem, którego celem jest poprawa 

jakości życia osób starszych z terenów wiejskich, poprzez świadczenie usługi 

dostaw do domu.  

DLACZEGO POWSTAŁA LA EXCLUSIVA? 

W Hiszpanii najbardziej starzejącymi się obszarami są regiony wiejskie, gdzie 

17% ludności wiejskiej ma ponad 65 lat. Brak usług i ofert transportowych na 

obszarach wiejskich, stanowi dla starszych osób  poważną trudność w dostępie 

do towarów i usług w życiu codziennym. Aby sprostać temu wyzwaniu, Victoria 

Tortosa, lokalny przedsiębiorca z prowincji Soria wpadła w 2014 roku na 

pomysł stworzenia firmy, która poprawiłaby jakość ich życia poprzez 

dostarczanie produktów pierwszej potrzeby do domu. 

La Exclusiva rozpoczęła swoją działalność od stworzenia 5 tras 

dystrybucyjnych w prowincji Soria, obsługując 24 wioski, w których 

zidentyfikowano duże zapotrzebowanie na usługi dostawy do domu 

JAK DZIAŁA TA USŁUGA? 

W tej prowincji regionu Castilla y León, La Exclusiva dostarcza do domów 

seniorów podstawowe produkty, w tym żywność, gazety, sprzęt elektroniczny  

i lekarstwa. Zakup tych produktów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi 

kosztami dla osób starszych, ponieważ La Exclusiva negocjuje ceny 

bezpośrednio ze sklepami i supermarketami, aby usługa była przystępna dla 

wszystkich. Dostawa do domu jest również finansowana przez dostawców  

i dlatego jest bezpłatna dla użytkowników. 

Usługa ta jest przyjazna dla użytkownika i dostosowana do potrzeb osób 

starszych. Każdego tygodnia użytkownicy mogą sporządzić listę pożądanych 

LA EXCLUSIVA LOGISTICA SOCIAL 

(HISZPANIA) 

 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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produktów na kartce wręczanej doręczycielowi lub zamówić je bezpośrednio 

przez stronę internetową La Exclusiva, telefonicznie lub przez e-mail.  

W każdej obsługiwanej wsi umieszczono również skrzynkę na listy. Co tydzień 

rozdawany jest tam katalog promujący dostępne produkty i oferty specjalne. 

Osoby starsze mogą również zostawić w tej skrzynce swoją listę zakupów. 

Usługa ta jest godna zaufania i niezawodna, 

ponieważ specjalne oprogramowanie zostało 

zaprojektowane w celu scentralizowania 

wszystkich zamówień i zracjonalizowania trasy 

dostawy. Może ono rejestrować zamówienia 

nawet do 48 godzin przed dniem dostawy. Jest 

to również niezawodne dla dostawców, którzy 

zawsze otrzymują zamówienia na 24 godziny przed dniem dostawy, za 

pośrednictwem tego samego oprogramowania. 

JAKIE SĄ TEGO KORZYŚCI? 

Ponad 400 starszych osób korzysta już z usług dostawczych zaproponowanych 

przez La Exclusiva. W tej wiejskiej prowincji, gdzie niektóre osiedla są 

oddalone, La Exclusiva zdołała przywrócić interakcje społeczne między ludźmi 

i poprawić jakość życia starzejącej się populacji.  

Korzyści płynące z usług dostawczych wykraczają nawet poza dostarczanie 

podstawowych produktów. 60% beneficjentów rzeczywiście zadeklarowało, że 

zmieniło swoje nawyki żywieniowe, dzięki szerokiemu panelowi dostępnych 

produktów.  

Firma zwiększyła również atrakcyjność tych wiosek. Od momentu powstania 

La Exclusiva, jedna starsza osoba zdecydowała się na powrót do swojej wioski 

po rocznym pobycie w domu spokojnej starości, a inne osoby powiedziały, że 

zostają w swojej wiosce, ponieważ przedsiębiorstwo to daje im samodzielność 

w tym zakresie. Korzyści są widoczne również dla osób pracujących, ponieważ 

La Exclusiva stworzyła miejsca pracy w regionie i obecnie zatrudnia  

5 pracowników tylko w prowincji Soria 

☛ Więcej informacji na stronie: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/item/2570/la-exclusiva-logistica-social/ 

 

 

 

 

La Exclusiva 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2570/la-exclusiva-logistica-social/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2570/la-exclusiva-logistica-social/
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Sklep spółdzielczy w Courtmacsherry ożywił wioskę, dostarczając 

jednocześnie niezbędnych produktów osobom starszym, zachęcając je do 

integracji ze społecznością i wspierając lokalne przedsiębiorstwa. 

DLACZEGO SKLEP SPÓŁDZIELCZY? 

Mała nadmorska wioska Courtmacsherry położona jest w wiejskiej części 

zachodniego Cork, 54 km od miasta Cork i 6,4 km od następnej wioski 

Timoleague. Chociaż jego populacja podwaja się w lecie ze względu na 

turystykę, Courtmacsherry ma około 500 stałych mieszkańców i niewiele 

udogodnień. 

Ostatni tradycyjny sklep wielobranżowy  

w Courtmacsherry został zamknięty  

w sierpniu 2015 roku z powodu przejścia 

właściciela na emeryturę. Aby 

zagwarantować ciągłość usług dla lokalnej 

społeczności i zająć się problemem izolacji 

wiejskiej, w szczególności w przypadku 

starzejącej się populacji, zaproponowano 

utworzenie sklepu spółdzielczego. 

Przeprowadzono ankietę wśród 

mieszkańców wsi, w której 94% osób 

stwierdziło, że poparłoby sklep społeczny, a wielu z nich wyraziło gotowość do 

pracy w sklepie jako wolontariusze. 

 

SPÓŁDZIELCZY SKLEP SPOŻYWCZY 

 W COURTMACSHERRY (IRLANDIA) 

 

Sklep spółdzielczy w Courtmacsherry 

Sklep społeczny w 
Courtmacsherry 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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JAK POWSTAŁA SPÓŁDZIELNIA? 

Drugi tego rodzaju sklep spółdzielczy w Irlandii, został otwarty  

w Courtmacsherry w 2016 roku, aby służyć lokalnej społeczności oraz turystom 

odwiedzającym miejscowość przez cały rok. Sklep jest własnością 

udziałowców, którzy wybierają zarząd, i jest prowadzony przez lokalnych 

wolontariuszy. 

Fundusze zostały zebrane poprzez sprzedaż akcji o łącznej wartości 34 000 € 

274 udziałowcom, w tym mieszkańcom, turystom i międzynarodowym 

udziałowcom. Udziały pokryły koszty odpowiedniego wyposażenia oraz 

wynajęcia lokalu - starego urzędu pocztowego.  Projekt FLAG przeznaczył 

9.400 euro na wsparcie projektu. 

 

  

 

 

     

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI? 

Otwarcie sklepu społecznego w Courtmacsherry zapewnia osobom starszym 

w społeczności niezbędne artykuły spożywcze i przemysłowe. Dla zdrowych, 

starszych osób, stworzyło to również możliwość wolontariatu i uczestnictwa  

w życiu społeczności. Około 45 emerytów pracuje w sklepie jako wolontariusze. 

Sklep poprawia jakość życia starszych osób w okolicy, ale także wpływa 

korzystnie na lokalną gospodarkę. Ponadto sklep wspiera inne lokalne 

przedsiębiorstwa poprzez promowanie lokalnych produktów na swoich 

półkach. Sklep spółdzielczy tworzy zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie 

miejsca pracy.  Od czasu jego otwarcia i ożywienia wioski, dwa puby zostały 

ponownie otwarte, a hotel jest obecnie otwarty w weekendy w miesiącach 

zimowych. 

☛ Więcej informacji na stronie: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/item/2479/courtmacsherry-community-shop-co-operative-society-ltd-co-cork-

ireland/ 

Sklep spółdzielczy w 
Courtmacsherry 

Sklep spółdzielczy w 
Courtmacsherry 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2479/courtmacsherry-community-shop-co-operative-society-ltd-co-cork-ireland/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2479/courtmacsherry-community-shop-co-operative-society-ltd-co-cork-ireland/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2479/courtmacsherry-community-shop-co-operative-society-ltd-co-cork-ireland/
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Hasta la Cocina to hiszpańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się  

w dostarczaniu do domu, domowych posiłków dla starszych  mieszkańców wsi. 

CO TO JEST HASTA LA COCINA? 

W prowincji Burgos, w niektórych gminach nie ma sklepów ani restauracji, co 

stanowi problem dla starszych osób, szczególnie tych niesamodzielnych,  

o ograniczonej mobilności. Ponadto, zdrowa dieta może być wyzwaniem dla 

samotnych osób starszych, które czasami nie są przyzwyczajone do 

gotowania. 

Hasta la Cocina jest firmą oferującą dostawę posiłków do domu w małych  

i odległych obszarach wiejskich wokół Arlanza, w prowincji Burgos. Hasta la 

Cocina serwuje domowe posiłki przygotowane z lokalnych produktów. 

Przedsiębiorcy wpadli na ten pomysł na biznes w 2016 roku i rozpoczęli 

działalność w 2018 roku. Hasta la Cocina zatrudnia 2 stałych pracowników,  

a także pracownika w niepełnym wymiarze godzin w zależności od sezonów  

i zapotrzebowania. 

Pierwsza inwestycja ekonomiczna w wysokości 

około 140 000 € była konieczna do opracowania 

tras dostaw, zakupu pojazdów, stworzenia 

systemu zamówień i zawarcia umów z lokalnymi 

dostawcami żywności. MŚP otrzymało wsparcie 

finansowe od Lokalnej Grupy Działania Regionu 

(ADECOAR), w ramach umowy o współpracy  

z Towarzystwem Rozwoju Prowincji Burgos 

(SODEBUR). 

 

HASTA LA COCINA (HISZPANIA) 

 

Hasta la Cocina 

Hasta la Cocina 
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W JAKI SPOSÓB MŚP WSPIERA OSOBY STARSZE Z TERENÓW 

WIEJSKICH? 

Firma została założona w celu zapewnienia zdrowych i lokalnych posiłków 

niesamodzielnym osobom starszym w starzejącej się prowincji Burgos. 

Hasta la Cocina opracowała więc najpierw usługi dedykowane wyłącznie 

niesamodzielnym osobom starszym. Następnie MŚP rozszerzyło swoją ofertę 

i obecnie proponuje specjalne obiady dla rodzin oraz menu dla firm. Usługi 

Hasta la Cocina odpowiadają zatem na potrzeby starszych mieszkańców wsi, 

ale stanowią również dodatkową ofertę dla wszystkich mieszkańców. Ponadto, 

MŚP wspiera regionalnych producentów żywności. 

☛ Więcej informacji na stronie: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/item/3522/hasta-la-cocina/ 
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Klub Freebird to irlandzka firma oferująca usługi turystyczne dla osób powyżej 

50 roku życia, które łączy wspólne zainteresowanie podróżami  

z zaangażowaniem społecznym. 

CZYM JEST KLUB FREEBIRD? 

Założyciel Klubu Freebird zainspirował się swoim własnym ojcem, widząc, jak 

cieszył się towarzystwem gości w podobnym wieku, podczas wynajmowania 

wiejskiego domu w Co.Kerry. Pomysł się narodził, a Klub został założony  

w 2017 roku; firma starała się powielać te korzyści społeczne i przyjaźnie, 

których można doświadczyć dzięki relacji gospodarz / gość.  

Klub Freebird, jest prywatnym klubem skierowanym do aktywnych osób 

starszych powyżej 50 roku życia, które dzielą zainteresowanie podróżami  

z zaangażowaniem społecznym. Za jednorazową opłatą członkowską  

w wysokości 25 euro, członkowie mogą uzyskać korzystać z usług gospodarzy 

Klubu w 40 krajach. Gospodarz pobiera opłatę za pokój za noc na zasadzie 

"łóżko i śniadanie" w oparciu o cenę rynkową w danym rejonie.  

Klub ma 4,500 członków w 80 krajach i 150-200 gospodarzy w 40 krajach. 

Firma otrzymała kilka nagród: dwie nagrody turystycznych start-upów ONZ na 

świecie (2019), irlandzką nagrodę za innowacje w zakresie inteligentnego 

starzenia się oraz europejski turniej innowacji społecznych (2017). Aby 

rozwinąć firmę w ciągu najbliższych 3 lat, planują zatrudnić pracowników 

obsługi klienta ze znajomością języków obcych, aby wspierać gospodarzy  

i gości, ponieważ przedsiębiorcy odkryli, że osoby starsze lubią wiedzieć, że 

jest ktoś po drugiej stronie telefonu. 

Klub Freebird obecnie ma zespół składający się z trzech osób, w tym dwóch 

pracowników na pełen etat. Biznes ma dwa źródła dochodu: jednorazowe 

składki członkowskie i prowizja od pobytu (zarówno od gościa, jak  

KLUB FREEBIRD (IRLANDIA) 

Klub Freebird 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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i gospodarza). Klub został również wsparty finansowo dzięki różnym nagrodom, 

które zdobył. 

W JAKI SPOSÓB KLUB FREEBIRD ODPOWIADA NA POTRZEBY 

OSÓB STARSZYCH? 

Kluczowe cechy tego biznesu, polegające na podróżowaniu i zaangażowaniu 

społecznym specjalnie dla osób powyżej 50 roku życia, okazały się sukcesem 

na skalę międzynarodową. Klub ma członków na wielu obszarach wiejskich, 

oferując możliwości zarowno dla seniorów jak i sektora turystyki wiejskiej. 

Koszt pobytu jest ustalany przez gospodarza, generując zarówno dochód dla 

gospodarza w późniejszym okresie życia; pobyt jest również okazją do 

poznawania nowych ludzi i cieszenia się interakcją społeczną i kulturową wśród 

osób starszych. Założyciele Klubu Freebird, przed rozpoczęciem działalności 

zorganizowali grupy fokusowe, aby zbadać zapotrzebowanie na takie usługi 

wśród starszych osób. Informacje zwrotne były pozytywne, a grupy fokusowe 

wykazały, że członkowie chcieliby wnosić opłaty, aby mieć pewność, że ci, 

którzy są członkami, poważnie traktują klub. 

Szukanie gospodarzy i miejsc docelowych odbywa się oczywiście za pomocą 

komputera, ale przedsiębiorcy odkryli, że niektórzy starsi dorośli nie są 

obeznani z technologią. Klub Freebird poradził sobie z tą cyfrową luką poprzez 

współpracę z aktywnymi grupami emerytów i znalazł domy kultury oferujące 

dostęp do komputerów dla starszych dorosłych. 

☛ Więcej informacji na stronie: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/item/2755/the-freebird-club/ 
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Osteofit to irlandzka firma oferująca zajęcia ruchowe dla aktywnych osób 

starszych.  

CZYM JEST OSTEOFIT? 

Jedna na trzy kobiety w Irlandii powyżej 55 roku życia cierpi na osteoporozę. 

Osteofit powstał w 2006 roku, aby zaproponować zajęcia ruchowe dla 

aktywnych osób starszych zainteresowanych utrzymaniem i budową gęstości 

kości przy jednoczesnej poprawie elastyczności i równowagi. 

Instruktor może dostosować zajęcia do potrzeb grupy. Na przykład, ćwiczenia 

na podłodze dla aktywnej grupy i ćwiczenia na krześle dla grupy osób starszych 

wymagających wsparcia. Zajęcia organizowane są w różnych miejscach. 

Osteofit to mała firma, w której tylko właściciel jest pracownikiem na pełny etat, 

a instruktorzy zatrudnieni są w niepełnym wymiarze godzin. 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA OSÓB STARSZYCH? 

Zajęcia początkowo rozpoczęły się w mieście Limerick, ale instruktor odkrył, że 

istnieje większe zapotrzebowanie na zajęcia w społecznościach wiejskich, 

gdzie mniej jest oferowanych tego typu usług dla osób starszych w porównaniu 

z obszarami miejskimi. 

Firma zapewnia zatem nową ofertę dostosowaną do potrzeb osób starszych na 

obszarach wiejskich. Nie są to tylko ćwiczenia dostosowane do tej grupy, ale 

również możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. 

Osteofit ma obecnie listę oczekujących społeczności wiejskich, które chcą, aby 

zajęcia odbywały się na ich terenie. Przedsiębiorca jest obecnie w trakcie 

szkolenia instruktorów fitness w zakresie dostarczenia licencjonowanego 

programu Osteofit, aby więcej osób starszych z terenów wiejskich mogło 

skorzystać z ich oferty. 

Find more information on: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/item/2759/osteofit/ 

OSTEOFIT (IRLANDIA) 

 

Osteofit 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2759/osteofit/
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Les Talents d'Alphonse ma na celu łączenie pokoleń poprzez wymianę 

odpłatnych usług pomiędzy młodszymi i starszymi osobami. 

JAKI JEST CEL LES TALENTS D’ALPHONSE? 

Les Talents d'Alphonse to platforma internetowa stworzona w 2016 roku, aby 

zachęcić do rozwoju usług i działań związanych z wymianą doświadczeń 

między pokoleniami, jednocześnie walcząc z wykluczeniem społecznym osoób 

starszych. 

Platforma skupia osoby starsze chętne do dzielenia się swoją wiedzą  

i doświadczeniami, rodziców chcących zaoferować zajęcia swoim dzieciom 

oraz młode osoby chcące uczyć się od innych. Za pośrednictwem platformy 

użytkownicy mogą zaproponować swoje usługi lub wyszukać te, które ich 

interesują, wybierając rodzaj usługi i wpisując swój kod pocztowy. Na platformie 

dostępne są różne rodzaje usług, od prywatnych lekcji szycia i języków obcych 

po opiekę nad dziećmi.  

 

 

 

LES TALENTS D’ALPHONSE (FRANCJA) 
 

Les Talents d’Alphonse 

Les Talents d’Alphonse 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 

 

Les Talents d’Alphonse 
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To rozwiązanie zostało stworzone przez dwie osoby, a obecnie jego zespół 

liczy dziesięciu pracowników. Korzystają ze wsparcia finansowego szerokiej 

gamy organizacji, począwszy od prywatnych fundacji, przez podmioty z sektora 

Srebrnej Gospodarki, aż po francuskie gminy. 

DLACZEGO TO MŚP JEST KORZYSTNE DLA OSÓB STARSZYCH? 

Celem jest utrzymanie aktywności osób starszych na swoim terenie poprzez 

pomaganie innym, ale także docenienie ich wiedzy i doświadczenia życiowego. 

Z drugiej strony, kursy międzypokoleniowe lub opieka nad dziećmi są opłacalne 

dla nastolatków i rodzin, ponieważ takie usługi są czasem trudne do znalezienia 

na obszarach wiejskich. 

Les Talents d'Alphonse proponuje jednakową taryfę dla swoich usług na 

poziomie przystępnym dla rodzin, przy jednoczesnym zapewnieniu 

odpowiedniej odpłatności dla osób starszych. 

Od momentu powstania Les Talents d'Alphonse, odbyło się już ponad 17,150 

godzin zajęć lub opieki nad dziećmi. Ponad 1,000 seniorów zarejestrowało się 

na platformie, aby zaoferować swój czas i wiedzę. 

☛ Więcej informacji na stronie: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/item/2536/les-talents-d-alphonse-intergenerational-learning-platform/ 
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Program "Miasto przyjazne dla osób starszych" łączy lokalnych decydentów  

i przedsiębiorców, aby dostarczać towary i usługi dostosowane do potrzeb osób 

starszych. 

CZYM JEST PROGRAM MIASTO PRZYJAZNE DLA STARSZYCH 

OSÓB? 

Program Miasto przyjazne dla starszych osób  

w hrabstwie Cork jest prowadzony przez Radę Hrabstwa 

Cork i stanowi część ich strategii przyjaznej dla osób 

starszych na lata 2016-2021. Jest to część irlandzkiego 

krajowego programu Miasta i Hrabstwa Przyjazne 

Osobom Starszym, który jest włączony do globalnej sieci 

WHO dla miast i społeczności przyjaznych osobom starszym. 

Program ten został uruchomiony w 2017 roku i ma na celu podnoszenie 

świadomości na temat potrzeb osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie 

oraz wspieranie przedsiębiorstw w zaspokajaniu ich potrzeb. Program ten łączy 

regionalnych decydentów z lokalnymi przedsiębiorcami z obszarów wiejskich 

przez okres dwóch lat i zapewnia finansowanie projektu. 

W JAKI SPOSÓB PROGRAM ŁĄCZY RADĘ HRABSTWA CORK  

Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI WIEJSKIMI? 

Cztery tereny wiejskie: Bandon, Mitchelstown, Kinsale i Cobh zostały wybrane 

jako pilotażowe, z planami zwiększenia tej liczby w 2021 roku. Każdemu miastu 

przydzielono 5 000 euro na wsparcie inicjatyw przyjaznych osobom starszym. 

PROGRAM “AGE FRIENDLY TOWN”  

(MIASTO PRZYJAZNE DLA OSÓB STARSZYCH) 

(IRLANDIA) 

 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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W każdym mieście działający na zasadach wolontariatu Komitet Miasta 

Przyjaznego Osobom Starszym zarządza działaniami i finansowaniem,  

w porozumieniu z Radą Hrabstwa Cork (gdzie program jest koordynowany 

przez kierownika programu, pracownika wsparcia administracyjnego i nadzór 

dyrektora). Komitet wolontariuszy i Rada Hrabstwa spotykają się co kwartał, 

aby zapewnić realizację celów projektu. 

Program "Miasto przyjazne osobom starszym" wspiera przedsiębiorstwa także 

poprzez szkolenia prowadzone przez lokalne biura przedsiębiorczości. 

Organizacja Irlandia Przyjazna Osobom Starszym opracowała dla 

przedsiębiorców, którzy uczestniczą w szkoleniach, zestaw narzędzi do 

rozpoznawania działalności przyjaznej osobom starszym. W ramach szkolenia 

lokalne firmy są informowane o rozwiązaniach w ramach Srebrnej Gospodarki, 

tj. ułatwienia w dostępności lokali (np. budowa podjazdów), duże czcionki  

w menu, udostępnianie okularów do czytania oraz krzeseł z podłokietnikami dla 

osób starszych. Po zakończeniu szkolenia przedsiębiorstwa podpisują Kartę 

Przyjazną Osobom Starszym. 

JAKIE KORZYŚCI Z PROGRAMU MAJĄ OSOBY STARSZE? 

Od momentu uruchomienia programu w 2017 r. przedsiębiorcy w każdym 

mieście przeszli szkolenia na temat Srebrnej Gospodarki oraz potrzeb starszej 

populacji. Pomogło to lokalnym firmom w dostosowaniu towarów i usług do 

starzejącej się populacji.  

Na przykład w Bandon lokalny sklep spożywczy proponuje dostawy żywności 

do domu. Obecnie dostarcza on produkty do ponad 20 osób tygodniowo, 

czasem nawet do 10 km od centrum miasta, do seniorów mieszkających na 

terenach wiejskich. W rodzinnej aptece właściciele zaproponowali więcej 

produktów dedykowanych osobom starszym, takich jak laski i wózki 

inwalidzkie. Zamienili również schody w sklepie na rampę, aby uczynić aptekę 

bardziej dostępną oraz wstawili siedzenia z podłokietnikami, aby umożliwić 

osobom starszym swobodne siadanie i wstawanie.   

W ramach programu sfinansowano również badania dotyczące możliwości 

poruszania się po mieście, w których podkreślono problemy związane  

z dostępnością. W związku z tym w miastach tych zainstalowano również nowe 

urządzenia, takie jak ławki uliczne z podłokietnikami, aby ułatwić starszym 

osobom siadanie i wstawanie, oraz stoły piknikowe dostępne dla wózków 

inwalidzkich. 

☛ Więcej informacji na stronie: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/item/2536/les-talents-d-alphonse-intergenerational-learning-platform/ 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2536/les-talents-d-alphonse-intergenerational-learning-platform/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2536/les-talents-d-alphonse-intergenerational-learning-platform/
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Projekt Senior-Senior ułatwia wymianę bezpłatnych usług pomiędzy osobami 

starszymi w Normandii. 

JAK DZIAŁA SENIOR-SENIOR? 

Senior-Senior jest platformą internetową i aplikacją łączącą osoby starsze  

z tego samego obszaru wiejskiego w regionie Normandii. Osoby starsze mogą 

zaproponować lub poszukać usługi lub zajęcia bezpośrednio w aplikacji. 

Możliwe działania obejmują opiekę nad zwierzętami domowymi, uprawianie 

sportu lub rekreację, współdzielenie samochodu w celu zrobienia zakupów oraz 

pomoc w korzystaniu z komputera i innych narzędzi cyfrowych. 

Senior Senior został zaprojektowany i wdrożony przez startup z siedzibą  

w Cabourg. Stworzony w 2018 roku, system jest rozwijany wspólnie  

z lokalnymi gminami w Normandii, a jego funkcjonalności są dostosowywane 

w każdej gminie w zależności od jej potrzeb. Usługa jest udostępniana w danej 

gminie na życzenie władz lokalnych. Senior Senior jest zatem przykładem 

współpracy publiczno-prywatnej na rzecz rozwoju Srebrnej Gospodarki, w tym 

na obszarach wiejskich. 

Gminy płacą składkę członkowską w zależności od ich wielkości i potrzeb. 

Korzystanie z aplikacji jest zatem bezpłatne dla użytkowników końcowych, 

ponieważ koszty są pokrywane przez Gminy w zależności od wielkości miast  

SENIOR-SENIOR (FRANCJA) 
 

Senior Senior 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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i daty rozpoczęcia projektu na danym 

obszarze. W Coutances, małym wiejskim 

miasteczku z aplikacji korzysta, ponad 

150 seniorów. 

70 gmin i rad okręgowych już dołączyło 

do Senior Senior. Pierwotnie 

uruchomiona w Normandii, Senior Senior 

jest obecnie wprowadzana na rynek  

w całej Francji, w tym w miastach takich jak Paryż i Caen oraz w okręgach 

takich jak Rhône. 

W JAKI SPOSÓB MODEL PRZYNOSI KORZYŚCI STARSZYM 

OSOBOM Z OBSZARÓW WIEJSKICH? 

Oryginalność tej platformy opiera się na solidarności pomiędzy osobami 

starszymi. Usługi są bezpłatne i nie polegają na zatrudnieniu opiekuna 

społecznego ani na płatnej usłudze świadczonej przez sąsiada. 

Zachęcając do świadczenia usług pomiędzy osobami starszymi z tych samych 

obszarów wiejskich, Senior Senior oferuje rozwiązanie różnych wyzwań 

związanych ze starzeniem się na terenach wiejskich, takich jak mobilność, 

integracja społeczna i umiejętności cyfrowe. Ponadto zachęca on do interakcji 

społecznych i solidarności między seniorami mieszkającymi na tych samych 

obszarach wiejskich. 

Według badania TNS Sofres, 69% osób powyżej 50 roku życia posiada 

komputer, a 45% korzysta z Internetu przynajmniej raz dziennie. Dla mniej 

doświadczonych osób starszych, oferowane są szkolenia w ramach 

warsztatów umiejętności cyfrowych organizowanych w siedzibach urzędów 

miast w fazie uruchamiania Senior Seniora w nowych gminach. 

Aplikacja jest również bezpieczna dla użytkowników. Profile użytkowników 

mogą być sprawdzane przez programistów Senior Senior lub przez władze 

miejskie. Niektóre słowa, jak np. słowo "pieniądze" zostały zabronione  

w aplikacji, aby uniknąć niewłaściwego jej wykorzystania. 

☛ Więcej informacji na stronie: http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/item/2663/senior-senior-services-between-older-adults/ 
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FIND OUT MORE ABOUT SILVER SMEs 
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