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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 autonomii 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 dotycząca mieszkalnictwa ma na celu 

pokazanie różnorodności innowacyjnych rozwiązań w zakresie adaptacji 

mieszkań na obszarach wiejskich i górskich oraz zilustrowanie, w jaki sposób 

władze lokalne i regionalne mogą pobudzić innowacyjność. Przykłady te 

zostały wybrane jako najlepsze praktyki spośród 70 dobrych praktyk 

dostępnych w bazie dobrych praktyk projektu.  

WSTĘP 

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 z sektora 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. 
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Smarter Homes to mieszkanie pokazowe stworzone w 2018 roku w gminie 

Falun, w regionie Dalarna, aby zaprezentować innowacje z zakresu Srebrnej 

Gospodarki. 

W JAKI SPOSÓB MIESZKANIE POKAZOWE POMAGA 

DOSTOSOWAĆ OFERTĘ MIESZKANIOWĄ DO POTRZEB 

SENIORÓW? 

Smarter Homes to przestrzeń, do której zapraszamy firmy z obszaru Srebrnej 

Gospodarki, aby zaprezentowały swoje produkty. Prezentowane w Smarter 

Homes innowacje związane są z mieszkalnictwem. Skierowane są do osób 

starszych, powyżej 65 roku życia, poszukujących rozwiązań zapewniających 

bezpieczne i niezależne środowisko w domu, ale także do ich rodzin oraz 

pracowników sektora opieki zdrowotnej i domowej. 

Potencjalni klienci są zapraszani do odwiedzenia mieszkania pokazowego  

w celu zapoznania się z innowacjami, przetestowania ich i wybrania produktów 

najbardziej odpowiadających ich potrzebom. 

Smarter Homes skierowany jest zatem do wszystkich osób starszych, 

niezależnie od tego, czy są one aktywne, słabe czy niesamodzielne. Każda 

osoba może znaleźć rozwiązania, których potrzebuje: aktywne osoby starsze 

mogą na przykład odkryć innowacje ułatwiające im codzienne życie, a osoby 

wrażliwe mogą znaleźć systemy wspierające ich utrzymanie w domu  

i opóźniające ewentualne przyjęcie do domu spokojnej starości. 

JAK SMARTER HOME WSPIERA SEKTOR SREBRNEJ 

GOSPODARKI? 

MIESZKANIE POKAZOWE SMARTER HOMES (SZWECJA) 

Smarter Homes 
 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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Firmy z sektora Srebrnej Gospodarki są zaproszone do bezpłatnego 

wystawienia swoich produktów. W ten sposób korzystają one z doskonałej 

promocji bez ponoszenia żadnych kosztów. Dziewięć firm już zadomowiło się 

w mieszkaniu pokazowym, jak na przykład Hjälpmedelsshopen, regionalny 

sklep sprzedający urządzenia ułatwiające dostęp do domu, czy Moveum, 

szwedzka firma oferująca sprzęt domowy umożliwiający ludziom dostęp do 

środowiska w którym żyją. 

Gmina Falun współpracuje w regionie Dalarna z CupperCity (publicznym 

przedsiębiorstwem mieszkaniowym) oraz Regionalnym Centrum 

Przedsiębiorstw i Przemysłu, aby promować mieszkanie pokazowe i zapraszać 

nowych wystawców w celu zapewnienia stałego dopływu nowych produktów  

i usług. Mieszkanie pokazowe znajduje się również w budynku komunalnego 

przedsiębiorstwa mieszkaniowego w Falun, jest przeznaczone dla osób 

starszych i niepełnosprawnych, a zatem jest dobrze zlokalizowane, aby 

przyciągnąć grupę docelową.  

Aby promować Smarter Homes i zainteresować osoby starsze, zorganizowano 

już 35 wycieczek z przewodnikiem oraz 2 imprezy typu open house. Przyjęły 

one łącznie 500 odwiedzających i pomogły zwiększyć świadomość na temat 

potencjału Srebrnej Gospodarki. 

Od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Smarter Homes zatrudniła  lidera 

projektu, jednego programistę IT, jednego koordynatora IT i trzy osoby 

kontaktowe, aby zapewnić rotację wystaw. 

☛Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2491/smarter-

homes/ 

Smarter Homes 
RoberPhotograp
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Byggdialog Dalarna jest stowarzyszeniem non-profit działającym na rzecz 

dostosowania ofert mieszkaniowych do potrzeb osób starszych. 

W JAKI SPOSÓB INICJATYWA PRZYCZYNIA SIĘ DO POPRAWY 

OFERTY MIESZKANIOWEJ? 

Byggdialog Dalarna jest stowarzyszeniem non-profit skupiającym ponad 100 

członków, w tym gminy, firmy z branży budowlanej i nieruchomości, banki oraz 

zakłady ochrony przeciwpożarowej. Jego celem jest wprowadzenie na rynek 

oferty mieszkaniowej lepiej dostosowanej do potrzeb osób starszych. 

Byggdialog Dalarna łączy środowiska akademickie, przedsiębiorstwa i sektor 

publiczny, aby zachęcić do dialogu na temat kwestii mieszkaniowych dla 

starszych dorosłych. W 2016 roku stowarzyszenie utworzyło grupę roboczą 

skupiającą się na kwestiach mieszkaniowych dla starszych dorosłych. Grupa 

ta wyłoniła się zarówno z potrzeby branży budowlanej, aby poprawić swoją 

ofertę rezydencji dla seniorów, jak i z chęci gmin regionu Dalarna, aby poprawić 

jakość zakupionych budynków publicznych. 

W skład grupy roboczej wchodzą lokalni i regionalni decydenci z placówek 

opieki nad osobami starszymi, osoby starsze, przedsiębiorstwa budowlane, 

trzy firmy konsultingowe oraz przedstawiciele samorządów gminnych. 

Wspólnie badają i porównują oferty w regionie Dalarna i poza nim, aby 

zidentyfikować podobieństwa i różnice w zakresie przestrzeni w pokojach, 

wyposażenia kuchni, urządzeń zdrowotnych i cyfryzacji. Zwracają również 

uwagę na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną mieszkań,  

w związku z realizowaną w regionie Dalarna strategią na rzecz budynków 

BYGGDIALOG DALARNA PUBLICZNO-PRYWATNA 

WSPÓŁPRACA NA RZECZ MIESZKALNICTWA (SZWECJA) 

ByggDialog Dalarna 
 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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drewnianych. Nowe budynki dla osób starszych są rzeczywiście wykonywane 

z drewna, w oparciu o dowody naukowe wskazujące na korzyści dla zdrowia 

seniorów. 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA SREBRNEJ GOSPODARKI? 

W Szwecji kompetencje w zakresie opieki nad osobami starszymi są 

powierzone władzom lokalnym. Zaangażowanie gmin jest więc niezbędne, by 

poprawić jakość publicznych zasobów mieszkaniowych dla osób starszych. 

Stowarzyszenie Byggdialog Dalarna w szczególny sposób angażuje podmioty 

publiczne i prywatne, jak również osoby starsze, we wspólne rozważania na 

temat mieszkalnictwa. Stowarzyszenie angażuje również naukę, ponieważ 

biuro Byggdialog Dalarna mieści się na terenie Uniwersytetu Dalarna, co 

ułatwia kontakty z naukowcami. 

Inicjatywa ta pozwoliła na podniesienie świadomości na temat potrzeb osób 

starszych wśród sektora budowlanego. Ponadto publiczny zakup nowych 

mieszkań dla seniorów pobudza innowacje i stwarza możliwości rynkowe dla 

przedsiębiorstw z sektora Srebrnej Gospodarki, w szczególności tych, które 

zajmują się budownictwem mieszkaniowym i 

urządzeniami informatyczno-komunikacyjnymi. 

Grupa robocza ds. mieszkalnictwa dla osób 

starszych jest finansowana przez Byggdialog 

Dalarna z budżetu w wysokości 1,2 mln euro przez 

trzy lata. Budżet ten pokrył na przykład 

przeprowadzenie dwóch testów w wirtualnej 

rzeczywistości, aby lepiej zwizualizować, jaki będzie rezultat projektów 

budowlanych. 

JAKIE WYNIKI SĄ OSIĄGANE? 

W projekt Byggdialog Dalarna udało się zaangażować siedem gmin z regionu 

Dalarna: Falun, Borlänge, Mora, Hedemora, Vansbro, Avesta i Säter. Gmina 

Falun wybudowała trzy drewniane domy dla seniorów, a Borlänge 

energooszczędny dom spokojnej starości. Gmina Avesta, małe miasto liczące 

14.000 mieszkańców, zdecydowała się na połączenie domu seniora  

i przedszkola w tym samym budynku, aby zaspokoić obie potrzeby. Inne gminy, 

takie jak Hedemora, uwzględniają rozwiązania zaproponowane przez 

Byggdialog Dalarna w swoich planach budowlanych.  

ByggDialog Dalarna 
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Ponadto, inicjatywa ta jest również opłacalna dla gmin. Jeśli bowiem kilka gmin 

zgodzi się na te same standardy dla swoich przyszłych domów seniora, mogą 

one skorzystać z rabatów od firm budowlanych.  

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3057/byggdialog-

dalarna-collaboration-regarding-the-construction-of-housing-for-the-elderly/ 

 

 

 

 

 

 

Homilys to nowy typ oferty mieszkaniowej, która jest odpowiedzią na brak 

niemedycznych rezydencji dla seniorów.   

DLACZEGO HOMILYS ODPOWIADA POTRZEBOM OSÓB 

STARSZYCH? 

W regionie Hauts-de-France obserwuje się wzrost udziału osób starszych  

w populacji. Podczas gdy wielu seniorów wyraża chęć opuszczenia swojego 

domu na rzecz mniejszego i lepiej przystosowanego, nie wszyscy z nich 

powinni przenieść się do domu opieki. Stowarzyszenie Santélys, specjalizujące 

się w opiece zdrowotnej i medyczno-socjalnej, stworzyło Homilys, aby 

rozwiązać problem braku oferty mieszkań niemedycznych przeznaczonych dla 

seniorów. 

Celem Homilys jest zaproponowanie nowego typu rezydencji, dostosowanych 

do potrzeb osób starszych, ułatwiających zapobieganie utracie samodzielności, 

zwalczających izolację społeczną i wspierających niezależność. Homilys 

proponuje mieszkania w rezydencjach przeznaczonych dla starszych osób, 

 

PRZYSTOSOWANE REZYDENCJE HOMILYS (FRANCJA) 

Homilys 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3057/byggdialog-dalarna-collaboration-regarding-the-construction-of-housing-for-the-elderly/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3057/byggdialog-dalarna-collaboration-regarding-the-construction-of-housing-for-the-elderly/
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które są samodzielne lub tracą samodzielność, ale nie są zależne  

i nie potrzebują pomocy medycznej. 

Rezydencje składają się z indywidualnie dających się rozwijać apartamentów, 

co oznacza, że ich wyposażenie może być dostosowane do stopniowej utraty 

samodzielności. Wspólne obszary są również dostępne, aby wspierać 

interakcje społeczne między mieszkańcami. 

Apartamenty są przeznaczone głównie dla osób  

w wieku od 75 do 85 lat, zarówno samotnych, jak  

i w parach. 

Miesięczny całkowity czynsz za mieszkanie wynosi 

1.490 euro. Zatem dla seniorów, którzy nie 

wymagają codziennej opieki medycznej, oferta 

Homilys jest bardziej dostosowana do ich potrzeb i tańsza niż pokój 

jednoosobowy w domu opieki, którego średnia cena w regionie Hauts-de-

France wynosi 1.949 € miesięcznie. 

JAKIE  WYNIKI SĄ OSIĄGANE? 

W marcu 2019 r. w Roubaix otwarto pierwszą rezydencję, liczącą pięć 

mieszkań wyposażonych w urządzenia automatyki domowej. 80 osób wzięło 

udział w wydarzeniu inauguracyjnym, aby zapoznać się z tymi mieszkaniami. 

Dwie kolejne rezydencje zostały otwarte w 2020 roku. 

Homilys wspiera innowacje w sektorze Srebrnej 

Gospodarki poprzez promowanie dostosowanego 

wyposażenia wnętrz i technologii cyfrowych, które 

mogą ułatwić codzienne życie słabych, ale 

samodzielnych osób starszych. Mieszkania są 

wyposażone w ścieżki świetlne ograniczające ryzyko 

upadku w nocy oraz tablet cyfrowy do zdalnego 

zarządzania podłączonymi urządzeniami (rolety, 

oświetlenie). Czujniki automatyki domowej są zarządzane przez Santélys, który 

może również zapewnić pomoc mieszkańcom. 

Te rezydencje nie tylko zapewniają towary, ale również usługi z sektora 

Srebrnej Gospodarki. Mieszkańcom proponowane są różne usługi 

dostosowane do ich potrzeb: lekcje informatyki dla osób starszych, zajęcia 

gimnastyczne, domowa pielęgnacja urody itp. Homilys wspiera zatem 

tworzenie miejsc pracy w różnych sektorach związanych ze Srebrną 

Gospodarką oraz zwraca uwagę na izolację społeczną i utratę samodzielności 

poprzez utrzymywanie ludzi w aktywności. 

Homilys 
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☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2474/homilys/ 

 

 

 

 

 

 

 

NurseCare to słoweńskie inteligentne rozwiązanie dla pracowników opieki, 

które łączy system przywoływania opieki pielęgniarskiej z zarządzaniem opieką 

zdrowotną i dokumentacją pielęgniarską. 

JAKI JEST MECHANIZM NURSECARE? 

NurseCare został opracowany w celu usprawnienia reakcji medycznej  

w nagłych wypadkach, optymalizacji opieki 

medycznej nad osobami starszymi i ułatwienia pracy 

personelu pielęgniarskiego. Dzięki technologii 

protokołu internetowego, inteligentne urządzenia NurseCare umożliwiają 

natychmiastowe powiadomienie pielęgniarek w nagłych przypadkach i szybką 

reakcję. System powiadamia również innych opiekunów o tym, czy wezwanie 

zostało odebrane, czy nie. 

NurseCare zawiera również system zarządzania dokumentacją medyczną. 

Umożliwia on różnym pracownikom opieki medycznej otrzymywanie aktualnych 

informacji na temat opieki nad pacjentem oraz pozwala uniknąć błędów  

w dokumentacji, jej utraty i bezużytecznego powielania. Personel medyczny 

może uzyskać dostęp lub dodać dokumenty bezpośrednio z terminala 

NurseTab. 

 

SYSTEM PRZYWOŁYWANIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 

(SŁOWENIA) 

Caretronic 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2474/homilys/
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W JAKI SPOSÓB WSPIERA TO STARSZE OSOBY? 

System NurseCare może być stosowany w domach opieki, domach spokojnej 

starości i szpitalach w celu zaspokojenia potrzeb osób starszych, słabych  

i niesamodzielnych. Mieszkańcy domów opieki i pacjenci szpitali mogą 

korzystać z bezprzewodowego nadajnika, aby poprosić o pomoc, po prostu 

naciskając przycisk. Nadajnik służy również jako czujnik upadku  

i automatycznie informuje o nim opiekunów. 

NurseCare został opracowany w 2012 roku przez słoweńską firmę Caretronic 

Ltd. Urządzenia są już używane w ponad 350 domach opieki i instytucjach 

opieki zdrowotnej, korzysta z nich ponad 100.000 użytkowników. 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2886/nursecall-

interactive-ip-nurse-call-system-nursecare/ 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÂ to showroom stworzony przez Clubster Santé, wyposażony w produkty 

dedykowane spokojnej starości. 

CO TO JEST HIPÂ?  

We Francji starzenie się i opieka domowa stanowią priorytety narodowe. 

Głównym wyzwaniem jest przewidywanie i zapobieganie utracie 

samodzielności oraz opóźnienie lub uniknięcie przyjęcia do domów opieki lub 

MIESZKANIE POKAZOWE HIPÂ (FRANCJA) 

HIPÂ 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2886/nursecall-interactive-ip-nurse-call-system-nursecare/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2886/nursecall-interactive-ip-nurse-call-system-nursecare/
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hospitalizacji. Innowacje mają zatem zasadnicze znaczenie dla wspierania 

starzenia się w dobrym zdrowiu. 

Aby pobudzić innowacje i wesprzeć przedsiębiorstwa z sektora Srebrnej 

Gospodarki, Clubster Santé i La Vie Active stworzyły w 2017 roku mieszkanie 

pokazowe HIPÂ: miejsce dla innowacji promujące produkty i technologie firm  

z sektora zdrowia w regionie Hauts-de-France. 

HIPÂ ma na celu podnoszenie 

świadomości na temat potrzeb 

starzejącego się społeczeństwa oraz 

ułatwianie innowacji i współtworzenia. 

Mieszkanie pokazowe o powierzchni 33 

m² znajduje się na terenie domu 

spokojnej starości Le Bon Air w Marles-

les-Mines, małym mieście liczącym 

12.000 mieszkańców, wśród których jest duży odsetek osób starszych. 

Mieszkanie pokazowe narodziło się dzięki wymianie doświadczeń 

przeprowadzonej w ramach projektu Interreg 2 Seas SEAS 2 Grow, w którym 

La Vie Active uczestniczyła jako partner. Dzięki projektowi organizacja 

zainspirowała się podobnymi miejscami stworzonymi w Holandii, gdzie osoby 

starsze mogły zatrzymać się na noc, aby poznać i przetestować produkty  

z sektora Srebrnej Gospodarki. Następnie La Vie Active i Clubster Santé 

skorzystały z funduszy publicznych, aby stworzyć HIPÂ, poprzez zaproszenie 

do składania projektów opublikowane przez Konferencję Inwestorów okręgu 

Pas-de-Calais. 

W JAKI SPOSÓB HIPÂ ZASPOKAJA POTRZEBY ZARÓWNO 

PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA SREBRNEJ GOSPODARKI, JAK 

I OSÓB STARSZYCH?  

HIPÂ umożliwia regionalnym firmom z sektora Srebrnej Gospodarki 

zaprezentowanie swoich innowacji dedykowanych wsparciu osób starszych 

mieszkających w domu. Mieszkanie pokazowe składa się z pokoju dziennego, 

sypialni i łazienki, aby zilustrować, w jaki sposób wszystkie codzienne 

czynności mogą być ułatwione dzięki innowacyjnym produktom. Clubster Santé 

jest odpowiedzialny za kontakty z zaangażowanymi firmami.  

HIPÂ 



11 

 

Wśród prezentowanych produktów są zarówno drążki prysznicowe, które 

zabezpieczają ruchy osób starszych pod prysznicem i zapobiegają upadkom, 

jak i uniwersalne piloty do telewizorów i łóżka medyczne. 

Clusbter Santé regularnie organizuje wycieczki po mieszkaniu pokazowym. 

Zwiedzanie jest otwarte zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych, 

takich jak osoby starsze, ich rodziny i opiekunowie, władze lokalne, personel 

medyczny itp. 

Przyjmując te różne grupy, HIPÂ ma na celu z jednej strony podnoszenie 

świadomości na temat zdrowego starzenia się i promowanie istniejących 

innowacji, a z drugiej strony oferowanie starszym osobom możliwości 

poznawania i testowania tych produktów. Oprócz wizyt grupowych, 

zainteresowane osoby mogą również poprosić Clusbter Santé o indywidualną 

wycieczkę.   

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2475/hipa-project/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÂ HIPÂ 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2475/hipa-project/
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Ambicją CoNSENSo jest poprawa jakości życia słabszych i niesamodzielnych 

osób starszych na obszarach górskich poprzez wspieranie ich samodzielności 

w domu. 

JAK ZAANGAŻOWANE SĄ SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIE? 

CoNSENSo chce zbudować inny model opieki na obszarach wiejskich poprzez 

tworzenie bardziej aktywnej społecznie i świadomej wspólnoty. Przynosi 

wsparcie osobom najbardziej odizolowanym poprzez zaangażowanie 

pielęgniarek środowiskowych, kluczowych osób do pomocy i wsparcia  

w codziennych czynnościach osób starszych. 

Pielęgniarki środowiskowe nie zastępują personelu 

medycznego. Ich rolą jest składanie wizyt domowych, 

sprawdzanie, co słychać u osób starszych i jak się 

czują. Przyczyniają się również do poprawy życia 

seniorów poprzez znajdowanie rozwiązań ich 

codziennych problemów, bazując na rozwiązaniach 

istniejących w okolicy: np. znalezienie kogoś do 

cotygodniowego podwożenia na targ, wsparcie w pracach ogrodniczych, 

pomoc informatyczna. 

Dzięki CoNSENSo każdy może zaangażować się w opiekę i stać się wsparciem 

społecznym dla odizolowanych osób starszych. Odpowiednio przeszkolone 

pielęgniarki, zdolne do oceny, zarządzania i zaspokajania potrzeb osób 

starszych mieszkających w domu, wymagają specjalnych umiejętności  

i wiedzy. Dlatego też CoNSENSo opracował program kształcenia 

podyplomowego dla wykwalifikowanych pielęgniarek rodzinnych  

i środowiskowych, który został zaadaptowany w celu zapewnienia ciągłego 

szkolenia na miejscu dla wszystkich pielęgniarek pilotażowych. 

CONSENSO PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA  

WSPIERAJĄCA OSOBY STARSZE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ 

SPOŁECZEŃSTWIE (ALPY) 

 CoNSENSo 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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Kurs został przetestowany podczas 5-dniowego szkolenia międzynarodowego 

i jest obecnie dostępny online. Kurs zawiera między innymi moduły szkolenia 

klinicznego oraz dotyczące koncepcji jakości życia i słabości, planowania  

i modelowania działalności społecznej. 

JAKIE  WYNIKI SĄ OSIĄGANE? 

Model ten został opracowany w ramach projektu Interreg Alpine Space w pięciu 

regionach: Karyntii (Austria), Ligurii i Piemoncie (Włochy), Słowenii oraz Var 

(Francja). Dobre praktyki zostały już przeniesione do innych miejsc we 

Włoszech i Niemczech. 

W ramach projektu CoNSENSo, 24 pielęgniarki rodzinne i środowiskowe 

odwiedziły ponad 4 590 osób mieszkających w domach. Po wizytach 

pielęgniarki opracowały prawie 4.000 indywidualnych planów i wystąpiły  

o działania koordynacyjne dla 6,3% osób starszych w celu poprawy ich 

warunków życia. 

Na przykład Carinthia Lander szacuje, że poprzez upowszechnienie tego 

systemu może zaoszczędzić do 81% wydatków publicznych związanych  

z domami opieki. Opieka domowa i wsparcie społeczne poprawiają jakość 

życia osób starszych, zwłaszcza że pielęgniarki środowiskowe starają się 

znaleźć rozwiązania dla ich codziennego życia.  

 

 

 

 

 

 

Model ten pokazuje, jak ważne są usługi domowe dla osób starszych, 

szczególnie jeśli mieszkają one w odizolowanych miejscach. Pokazuje również, 

jak istotne są usługi społeczne w ramach sektora Srebrnej Gospodarki. 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2531/consenso-

community-nurse-supporting-elderly-in-a-changing-society/ 

 

 

 

 CoNSENSo 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2531/consenso-community-nurse-supporting-elderly-in-a-changing-society/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2531/consenso-community-nurse-supporting-elderly-in-a-changing-society/
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Gullogården jest domem spokojnej starości dla osób słabszych  

i niesamodzielnych, który przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej. 

CO TO JEST GULLOGÅRDEN? 

Opieka nad osobami starszymi w Szwecji leży głównie w gestii władz lokalnych 

i regionalnych i jest regulowana przez ustawę o usługach społecznych. 

Gullogården jest domem spokojnej starości położonym 43 km od centrum 

gminy Mora, która zapewnia środki finansowe dla tego miejsca. Ten dom 

spokojnej starości został utworzony w 1993 r. i posiada status spółdzielni. 

Gullogården składa się z ośmiu mieszkań o powierzchni 40m², wyposażonych 

w meble należące do osób starszych oraz małą kuchnię. Ten dom spokojnej 

starości jest przeznaczony dla osób starszych wymagających długoterminowej 

opieki. Personel dostosowuje usługi w zależności od potrzeb mieszkańców 

(opieka osobista, sprzątanie itp.) 

Ponadto, mieszkańcy mogą korzystać z różnych wspólnych obszarów  

i korzystać z zajęć grupowych. Mieszkańcy mogą również cieszyć się 

otaczającym środowiskiem   naturalnym, które jest jednym z najlepszych atutów 

domu spokojnej starości. 

SPÓŁDZIELNIA GULLOGÅRDEN (SZWECJA) 

Gullogården 

Gullogård

Gullogården 

Gullogård

Gullogården 

Gullogård

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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JAK DZIAŁA MODEL SPÓŁDZIELCZY? 

Gullogården liczy 12 pracowników i stworzył dla nich miejsca pracy w tym 

wiejskim regionie. Spółdzielnia jest zarządzana przez zarząd składający się  

z 5 dyrektorów, którzy są odpowiedzialni za operacyjny i finansowy potencjał 

domu spokojnej starości. Członkowie zarządu pracują na zasadzie 

wolontariatu, aby wzmocnić kapitał ludzki spółdzielni. 

Celem stworzenia Gullogården w modelu spółdzielczym było zaproponowanie 

wysokiej jakości usług dla osób starszych  poprzez przejęcie z powrotem 

kontroli nad zarządzaniem domem spokojnej starości i usługami oferowanymi 

mieszkańcom. Dom ten przyjął na przykład w 2017 roku kartę środowiskową, 

zobowiązując się do kupowania i gotowania lokalnych, świeżych  

i nieprzetworzonych produktów. 

Ten dom spokojnej starości 

proponuje alternatywny model 

zarządzania i finansowania. Czynsz, 

opłaty za opiekę, abonamenty na 

żywność i wszystkie koszty są 

naliczane przez gminę Mora, która  

w zamian płaci przedsiębiorcom 

społecznym pracującym  

w Gullogården. 

 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3224/gullogaarden-

retirement-home-contributing-to-the-development-of-social-entrepreneurship/ 

 

 

 

 

 

 

 

Gullogården 

Gullogård

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3224/gullogaarden-retirement-home-contributing-to-the-development-of-social-entrepreneurship/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3224/gullogaarden-retirement-home-contributing-to-the-development-of-social-entrepreneurship/
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PARTNERZY PROJEKTU SILVER SMEs 
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