Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych (SFWON)

Fundusz Solidarnościowy
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych [Dz.U. z 2018 r. poz. 2193]
Cele utworzenia Funduszu:
Wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych
Środki Funduszu przeznacza się na realizację:
1) programów rządowych i resortowych, w tym obejmujących realizację zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
2) zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych;
3) zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób
niepełnosprawnych.
Przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
w 2019 roku - 647 mln zł.

Plan działania na rok 2019
I.

Pakiet trzech programów, których celem jest zapewnienie odpowiednich usług
opiekuńczych:
•
•
•

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
OPIEKA NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

II. Pakiet trzech programów pn. „Mój dom”, których nadrzędnym celem jest zapewnienie
odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych tj.:
•
•
•

CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE
BUDYNKI BEZ BARIER
MIESZKANIA BEZ BARIER

III. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – wprowadzenie usługi ukierunkowanej na
umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia.
IV. Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób
niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych.
V. Dostępne parki narodowe – finansowanie likwidacji barier i udostępnienia dla osób
niepełnosprawnych 8 parków narodowych, celem zapewnienia im realnej możliwości do
turystyki i aktywności fizycznej.
VI. Działania cyfrowe – m. in. dostosowanie stron lub aplikacji internetowych w ramach
jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa oraz wsparcie działań
umożliwiających dostęp osób niepełnosprawnych do usług dostępu do szybkiego Internetu.

Fundusz Solidarnościowy

Program
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
– edycja 2019

Usługi opiekuńcze dla ON

Założeniem Programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zwiększania liczby godzin
świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych.
W ramach Programu gmina finansuje co najmniej połowę godzin, a druga połowa godzin
(lub mniejsza część) jest finansowana z Funduszu.

Beneficjenci Programu:
•

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami;

•

osoby w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;

•

osoby z dochodem w wysokości do 350 % kryterium dochodowego z pomocy
społecznej.

Usługi opiekuńcze dla ON
Gminy składały wnioski do właściwego wojewody do 29 marca 2019 r.

Wojewoda sporządził i przekazał wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą
rekomendowanych wniosków 9 gmin, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego na kwotę 246 074 zł.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał weryfikacji i zatwierdził wnioski złożone
przez wojewodów.
8 gmin przesłało oświadczenia o przyjęciu środków.

Przewidywana liczba osób, których usługi zostaną dofinansowane z Programu – 94,
w tym: usługi opiekuńcze – 76 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 osób.
Termin podpisania umów z gminami – do 19 czerwca 2019 r.

Fundusz Solidarnościowy

Program
„Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2019

Opieka wytchnieniowa
Cel: pomoc dla członków rodziny (opiekunów) osób niepełnosprawnych poprzez
zapewnienie alternatywnej formy czasowej opieki nad osobą niepełnosprawną, którą na co
dzień się opiekują.
Program wsparcia członków rodziny w opiece nad:
• osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji.
Moduł I - pobyt dzienny (usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej) – skierowany do gmin
Moduł II. – pobyt całodobowy (w ośrodku wsparcia, w mieszkaniu chronionym) –
skierowany do gmin
Moduł III. – specjalistyczne poradnictwo, w tym wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji,
rehabilitacji i dietetyki – skierowany do powiatów

Opieka wytchnieniowa
Gminy/Powiaty składały wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia
2019 r.

Wojewoda sporządził i przekazał wniosek o środki finansowe z Programu wraz z listą
rekomendowanych wniosków 22 Gmin i 6 Powiatów, Ministrowi Rodzin Pracy i Polityki
Społecznej - 987 477 zł.
Minister dokonał weryfikacji i zatwierdził wnioski złożone przez wojewodów.
W Małopolsce 22 Gminy i 4 Powiaty przesłało oświadczenia o przyjęciu środków.
Przewidywana liczba osób, które skorzystają z usługi opieki wytchnieniowej
dofinansowanej w ramach Programu: 600
(w tym 146 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
53 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki; 401 opiekunów)
Termin podpisania umów z JST – do 2 lipca 2019 r.

Fundusz Solidarnościowy

Program
„Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Centra opiekuńczo-mieszkalne
Program resortowy „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, przewidziany w Pakiecie trzech
programów pn. „Mój dom” - od 1 lipca 2019 r.
Stwarza dla gmin i powiatów warunki tworzenia i utrzymania placówek pobytu osób
niepełnosprawnych.
Centra opiekuńczo-mieszkalne, przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Centra będą prowadzone jako ośrodki wsparcia w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy
społecznej.
Uczestnikom programu mogą być przyznawane usługi pobytu dziennego i zamieszkiwania
całodobowego z zapewnieniem wyżywienia.
Na realizację Programu w bieżącym roku przeznaczono 50 mln zł.

Centra opiekuńczo-mieszkalne
Moduł I – Utworzenie Centrum – możliwe inwestycje wieloletnie (do 3 lat)
• budowa nowego obiektu,
• zakup przez gminę/powiat obiektu w celu utworzenia Centrum, a także jego
wyposażenie w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe
• zmiana przeznaczenia całości bądź części obiektu, poprzez jego przystosowanie do
standardów Centrum i wyposażenie w niezbędne urządzenia budowlane i środki
trwałe.
Moduł II – Funkcjonowanie Centrum
• Utrzymanie działalności Centrum,
• Ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum
• Pokrywanie kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na
rzecz uczestników Programu.
Z chwilą ogłoszenia naboru wniosków do ww. Programu, gminy i powiaty zostaną
powiadomione o szczegółach, terminach i warunkach naboru.

Informacja na temat realizacji rządowego Programu
500+ oraz programu „Dobry start” w 2019 roku

Liczba rodzin objętych wsparciem Programu
„Rodzina 500+”
W województwie małopolskim w kwietniu 2019 r. objętych Programem „Rodzina 500+”
zostało:
• 223 327 rodzin
•

349 109 dzieci

Po zmianach wprowadzonych od 1 lipca 2019 r. szacuje się i wsparcie w ramach Programu
„Rodzina 500+” otrzyma:
• 468 142 rodziny

• 678 806* dzieci
*liczba wszystkich dzieci do 18 roku życia w woj. małopolskim /stan na 30 czerwca 2018r./ - według GUS

Najważniejsze zmiany Programu „Rodzina 500+”
od 1 lipca 2019 r.:
•

świadczenie wychowawcze na każde dziecko będzie przysługiwało od 1 lipca
2019 r. bez względu na dochód rodziny,

•

brak decyzji administracyjnej, osoba będzie otrzymywać informację o przyznaniu
świadczenia za pomocą poczty elektronicznej,

•

na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie
przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać
kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń od 1 czerwca 2021 r.
potrzebny będzie kolejny wniosek.

Najważniejsze zmiany Programu „Rodzina 500+”
od 1 lipca 2019 r.:

•

wprowadzenie 3 miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na
złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko, złożenie
wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia
narodzin dziecka,

•

wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na zachowanie ciągłości świadczenia
wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu
świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego
wniosku,

•

od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione
od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków
składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Terminy wypłat w zależności od miesiąca
złożenia wniosku:
Wypłata świadczeń z wyrównaniem od lipca:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. - świadczenie, z wyrównaniem od
lipca, wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. - świadczenie, z wyrównaniem od lipca,
wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Wypłata świadczeń od miesiąca złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w:
• październiku 2019 r. - świadczenie, z wyrównaniem od października, wypłacone najpóźniej do 31
grudnia 2019 r.
• w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie
wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

• w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. - świadczenie, z wyrównaniem od miesiąca
złożenia wniosku, wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Terminy składania, forma i okresy przyznania
świadczenia wychowawczego z wniosków
złożonych do 30 czerwca 2019 r.
Wniosek złożony i rozpatrzony do 30
czerwca 2019 r.

Wniosek złożony do 30 czerwca,
rozpatrzony po 30 czerwca 2019 r.

Decyzja w sprawie przyznania
świadczenia

Informacja o przyznaniu świadczenia
(zgodnie z nowymi przepisami)

Świadczenie wychowawcze przyznane od miesiąca złożenia wniosku do
30 września 2019 r.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi
są finansowane w formie dotacji celowej
z budżetu państwa
Koszty obsługi:

• do 30 czerwca 2019 roku - 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze.
• w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. - 1,2% otrzymanej dotacji na świadczenia
wychowawcze.
Łączna kwota przysługujących w 2019 r. środków na koszty obsługi stanowi sumę ww.
kwot.
Od 2020 roku koszty obsługi - 0,85% otrzymanej dotacji na ww. świadczenia.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi
są finansowane w formie dotacji celowej
z budżetu państwa
Szacowane wydatki na wypłatę świadczeń i koszty obsługi w 2019 roku – 3,120 mld zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło procedurę uruchamiania
środków w ramach I transzy rezerwy celowej – przewidywany termin zwiększenia
budżetów: lipiec.
Następnie planowane jest dalsze zwiększanie budżetów z kolejnych transz rezerw
celowych.
Środki będą przekazywane zgodnie z wnioskami samorządów.

Terminy składania, forma i okresy przyznania
świadczenia wychowawczego z wniosków
złożonych od 1 lipca 2019 r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie
i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie
nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na
które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Problemy w realizacji ustawy po zmianach
wprowadzonych od lipca 2019 r.

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenie wychowawcze w lipcu 2019 r.,
drogą papierową spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 9
ust. 1 w związku z art. 61a Kpa., gdyż wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego są przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. (od lipca można
składać wnioski tylko w formie elektronicznej).

Program „Rodzina 500+” w pieczy zastępczej –
zmiany od 1 lipca 2019 roku
Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w:
•

rodzinach zastępczych,

•

rodzinnych domach dziecka,

•

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również dla dzieci do 18 roku życia
umieszczonych w:
•

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,

•

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego,

•

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego,

•

regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,

•

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Program „Rodzina 500+” w pieczy zastępczej –
zmiany od 1 lipca 2019 roku


Dodatek wychowawczy będzie przyznawany na wniosek dyrektora
placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego
ze względu na miejsce położenia placówki.



Dodatek, powinien być przeznaczony w szczególności na rozwój
zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans
edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej
pieczy zastępczej.

Program „Rodzina 500+” w pieczy zastępczej –
zmiany od 1 lipca 2019 roku
Województwo małopolskie – liczba miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych:
• Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego:

833

• Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego:

132

• Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistycznoterapeutycznego:

101
Razem:

1 066

Zatem dodatek wychowawczy po 1 lipca 2019 roku otrzyma około 1 000 dzieci
umieszczonych w ww. typach placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dobry Start
Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia
rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514) oraz wydane na jej podstawie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r.,
poz. 1061), pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.
Realizacja świadczenia dobry start od lipca 2019 r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019
r. roku szkolnego 2019/2020, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku
ubiegłym (w szczególności aktualne pozostają informacje, na temat realizacji ww.
programu, w tym wzór wniosku, zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobrystart).

Świadczenia rodzinne
Nie zostały i zgodnie z informacją Ministerstwa nie zostaną wprowadzone żadne
zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych ani ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, co oznacza, że przyjmowanie od 1 lipca 2019 r.
i rozpatrywanie wniosków o ww. świadczenia na nowy okres
zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020, będzie się opierało na aktualnym stanie
prawnym ww. ustaw.

Resortowy Program rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”

Resortowy program rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „Maluch+”
2019, podobnie jak w roku 2018, kwotę 450 mln zł.
2019 środki dla województwa małopolskiego:
39 548 787,64 zł – około 700 000 zł więcej niż w roku 2018
Wśród beneficjentów tegorocznej edycji Programu „MALUCH+” 2019 znajdują się
zarówno gminy, jak i inne podmioty np. przedsiębiorcy prywatni, fundacje,
stowarzyszenia. Wszystkim podmiotom, których oferty zostały zakwalifikowane do
Programu, zostało przyznane dofinansowanie.

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE NOWOUTWORZONYCH MIEJSC PRZEZ GMINY
Moduł 1a

– przystąpiło 15 gmin, na terenie których nie funkcjonują samorządowe instytucje.
Planowane jest utworzenie 15 instytucji z łączną liczbą 262 miejsc opieki dla
najmłodszych.
Wszystkie umowy (15) w ramach tego modułu zostały zawarte.
Jedna z nowoutworzonych instytucji rozpoczęła funkcjonowanie już od marca 2019
roku i oferuje 15 miejsc opieki.

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE NOWOUTWORZONYCH MIEJSC PRZEZ GMINY

Moduł 1b
– przystąpiło 13 gmin, na terenie których już funkcjonują samorządowe instytucje.
Planowane jest utworzenie 15 instytucji z łączną liczbą 668 miejsc opieki dla
najmłodszych.
75% umów w ramach tego modułu zostało już zawartych.
Jedna z nowoutworzonych instytucji rozpoczęła funkcjonowanie już od kwietnia 2019
roku i oferuje 16 miejsc opieki.

ZANGAŻOWANIE GMIN W REALIZACJĘ PROGRAMU
MALUCH + 2019

Legenda
Gminy, które realizowały
Program Maluch+ 2018 - 25
Nowe gminy w Programie
Maluch+2019 - 19

DOFINANSOWANIE DO FUNKCJONOWANIA MIEJSC OPIEKI TWORZONYCH
W POPRZEDNICH EDYCJACH PROGRAMU „MALUCH” PRZEZ GMINY

Moduł 2
- przystąpiło 25 gmin. Dofinansowanie otrzyma 47 instytucji z łączną liczbą 1 213
miejsc, w tym 54 miejsc przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych lub
wymagających szczególnej opieki.
60% umów w ramach tego modułu zostało zawartych.

Pierwsza transza środków finansowych zostanie przekazana gminom w czerwcu 2019 r.

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE NOWOUTWORZONYCH MIEJSC
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ JST
Moduł 3
- planowane jest utworzenie 1 382 miejsc w 59 instytucjach prowadzonych przez 53
podmioty.
Proces zawierania umów rozpoczął się w czerwcu i podpisanych zostało już 30%
umów.

3 instytucje rozpoczęły już funkcjonowanie i oferują 77 miejsc opieki dla
najmłodszych.

DOFINANSOWANIE DO FUNKCJONOWANIA MIEJSC OPIEKI W INSTYTUCJACH
PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ JST
Moduł 4
- planowane jest dofinansowanie 8 714 miejsc, w tym 100 miejsc dla dzieci
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki (liczba dzieci, które
skorzystają z ww. miejsc będzie znana po zakończeniu programu) w 325 instytucjach
prowadzonych przez 212 podmiotów.
Opracowano harmonogram podpisywania umów z beneficjentami i 20 umów zostało
już zawartych.
Pierwsza transza środków finansowych przekazana zostanie beneficjentom w lipcu
2019 r.

DOSTĘPNOŚĆ DO INSTYTUCJI DLA DZIECI W WIEKU DO LAT 3
PROWADZONYCH PRZEZ JST i PODMIOTY INNE NIŻ JST, KTÓRE
PRZYSTĄPIŁY DO PROGRAMU MALUCH + 2019 (98 GMIN)

Legenda:
Gminy na terenie, których Program "Maluch+"
realizowany jest po raz pierwszy - 28
Gminy na terenie, których Program "Maluch"
realizowany był w poprzednich latach oraz
realizowany jest w edycji 2019 - 70

Program wieloletni Senior+ w Małopolsce

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020
(Dz.U. z 2018 r., poz. 228 t.j.) uchwała nr 34 Rady
Ministrów
Program zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie
realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz
zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+” przy dofinansowaniu działań jednostek
samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.
Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) odbywa się
przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty
prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Program Wieloletni „Senior+” w liczbach
Małopolska
2015 r. – 8 placówek (w 8 JST) - 73 miejsca
2019 r.:
77 placówek (w 66 JST- 65 Gmin i 1 Powiat) - 1967 miejsc (placówki funkcjonujące i w trakcie
tworzenia)
w tym:
-

20 Dziennych Domów „Senior+”

-

57 Klubów „Senior+”

54 placówki funkcjonujące (w ramach dofinansowania oraz ze środków własnych),
1479 miejsc,
17 Dziennych Domów „Senior+”, 37 Klubów „Senior+”,
52 JST (51 Gmin i 1 Powiat).

Dziękuję za uwagę

