
 
 

Cele, założenia i oczekiwane rezultaty projektu? 

Głównym celem projektu jest wzmacniania aktywności społecznej osób starszych, utrzymywaniu 
ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie ich do życia społecznego. Projekt odpowiada także 
na ogromny problem seniorów mało aktywnych jakim jest osamotnienie i brak kontaktu z innymi 
ludźmi.  
 
Projekt zakłada stworzenie Rybnickiego Telefonu Seniora, pod który będą mogli dzwonić 
seniorzy, którzy chcą porozmawiać lub dowiedzieć się o tym co dzieje się w mieście. Innowacją 
projektu jest to, że po drugiej stronie telefonu będą czekać wolontariusze, którzy także są 
seniorami, często mają podobne doświadczenia życiowe i większe zrozumienie dla potrzeb i 
problemów seniorów.  
 
Główne funkcje Telefonu Seniora:  

1. Informacyjna – zapewnienie informacji na temat tego jakie działania i kiedy są dostępne 
dla seniora w kulturze, usługach społ., zdrowotnych programach profilaktycznych itp.; 

2. Aktywizująca - upowszechnianie informacji nt. możliwości zaangażowania się w 
wolontariat; 

3. Befriendingowa (przeciwdziałanie osamotnieniu) - aktywizacja seniorów szukających 
towarzyszy rozmowy lub po prostu możliwość rozmowy z innym seniorem.  

4. Badawcza -  pozyskiwanie opinii seniorów w obszarze polityk publicznych (ocena jakości 
usług, sondowanie nowych rozwiązań itp.). 

 
Rezultatem projektu będzie stworzenie telefonu przyjaznego seniorom, w którym każdy senior 
będzie wysłuchany i otrzyma niezbędne dla siebie informacje.  
 

Jakie są główne założenia działania telefonu? 

 Telefon obsługiwany jest przez niewielkie grupy seniorów-wolontariuszy (3-4 osoby); 

 Telefon działa w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 14.00; 

 Istnieją 1 centralny numer telefony, który przełącza na 3 aparaty telefoniczne obsługiwane 
przez seniorów; 

 Wg doświadczeń ryskich połowa telefonów do centrum jest związana z chęcią 
porozmawiania z drugim człowiekiem (bez otrzymania konkretnego wsparcia czy 
konkretnej informacji).  

 
 



Korzyści z bycia wolontariuszem call centre / Co samym wolontariuszom seniorom daje 

praca w call centre wg seniorów z Rygi: 

 możliwość kontaktu, spotkania się innymi wolontariuszami w trakcie pracy w call centre. 

 poszerzenie własnych informacji o wydarzeniach w mieście (ciekawe zajęcia, zniżki do np. 
kina, imprezy itp.) - sami wolontariusze mają dostęp „z pierwszej ręki” do szerokiej 
informacji co dzieje się w mieście i przez to czują się bogaci w wiedzę o np. zniżkach do 
kina, teatru, darmowych ciekawych zajęciach, koncertach – i sami osobiście też z tego 
korzystają; 

 możliwość dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z osobami dzwoniącymi do 
centrum – wśród wolontariuszy jest wielu ekonomistów, lekarzy – sami wiele wiedzą i 
mogą się z tym dzielić; 

 sposób na spędzanie czasu – jak sami mówią po przejściu na emeryturę około pół roku 
„zaliczali” wszystkie możliwe kina, występy, zajęcia  ale i tak czegoś brakowało, i tym 
czymś jest odpowiedzialna praca w call centre – spotkania, dopływ nowej informacji, ale 
też danie siebie innym, 

 praca w call centre to: zmobilizowanie się, czasem praca przy komputerze / pomoc z 
komputerem, odpowiedzialność – wszystko to wpływa pozytywnie na ich stan zdrowia 
(psychicznego i fizycznego); 

 bycie potrzebnym, oddanie siebie innym (to moja posługa, jestem potrzebna/potrzeby 
innym). 

 

 

Skąd pomysł na realizację projektu? 
 

Firma Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) - lider projektu, od 20 lat działa na polskim rynku 

realizując działania strategiczne dla polskich samorządów i organizacji społecznych, a także działa 

na rzecz rozwoju lokalnych społeczności (realizuje strategie rozwoju gmin, prowadzi konsultacje 

społeczne, pracuje przy innowacyjnych projektach społecznych m.in. Community Organisers). 

Obserwując światowe trendy animacji i aktywizacji lokalnych społeczności firma CDS nawiązała 

kontakt z Urzędem Miasta w Rydze (Łotwa), który to wdrożył na swoim terenie senioralne 

centrum telefoniczne (dla seniorów, prowadzone przez seniorów-wolontariuszy). Rozwiązanie to 

wydało się bardzo ciekawe, na tyle, że firma CDS nawiązała współpracę z władzami 3 miast w 

Polsce (Bytom, Rybnik, Wałbrzych) w celu wdrażania tego rozwiązania na ich terenie.   

 

Firma CDS pozyskała fundusze na realizację działania w ramach konkursu Programu POWER 4.3. 

Współpraca ponadnarodowa, Wiedza, Edukacja, Rozwój, nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 

„Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu 

włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizacji w miastach realizujących 

projekty w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz projekty pilotażowe w 

zakresie rewitalizacji”. Konkurs był skierowany do miast realizujących projekty w ramach 

konkursu „Modelowa rewitalizacja miast” bądź projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji (PO PT 

2014 -2020).  

 

Projekt opiewa na 847 236,25 zł, z których podjęto działania szkoleniowe i aktywizujące seniorów 

z terenu miasta, wyposażono centra telefoniczne (meble, materiały biurowej, 3 komputery, 3 

telefony komórkowe oraz abonament telefoniczny).  

 



Miasto Rybnik, zobowiązało się wskazać lokal miejski, w którym Telefon Seniora będzie działać 

(centrum). Lokalizacja centrum obsługi telefonu seniora nie jest podawana do publicznej 

wiadomości.  

Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2018 – 30 października 2021. Po zakończeniu realizacji 

projektu, lider (firma CDS) przekaże zakupione w ramach projektu środki trwałe (wyposażenie 

centrum) miastu, które zobowiązało się prowadzić Telefon Seniora minimum przez kolejne dwa 

lata po zakończeniu projektu.  

 

 



Etapy realizacji projektu:  

 
1. Wypracowanie założeń funkcjonowania telefonu seniora (styczeń – kwiecień 2019) 

a. Wizyta zagraniczna w Rydze – wyjazd przedstawiciela UM oraz przedstawiciela 

grup senioralnych w celu zapoznania się z działaniem telefonu prowadzonego 

przez seniorów-wolontariuszy na Łotwie w Rydze.  

b. Warsztaty konsultacyjne z grupami seniorów w mieście. 

c. Opracowanie koncepcji działania telefonu seniora w mieście.  

2. Testowanie działania  telefonu seniora (maj – listopad 2019)  

a. Zaangażowanie aktywnych grup seniorów w badania terenowe – realizacja 

warsztatów z seniorami, przygotowanie ich do roli badacza w swoim środowisku. 

b. Realizacja badań ankietowych przez seniorów (225 ankiet), na podstawie których 

powstał raport przedstawiający potrzeby i problemy seniorów w mieście.  

c. Testowanie telefonu seniora wspólnie z seniorami-wolontariuszami. 

3. Analiza przeprowadzonych testów (grudzień 2019 – luty 2020) 

a. Spotkania z seniorami-wolontariuszami – podsumowanie ich pracy. 

b. Opracowanie ostatecznych założeń działania telefonu seniora na terenie miasta.  

4. Uruchomienie telefonu seniora (przesuniętego ze względu na pandemię koronawirusa z 

30 marca 2020 na 7 września 2020). 

a. Rekrutacja seniorów-wolontariuszy do obsługi telefonu.  

b. Szkolenia dla seniorów obsługujących telefon seniora.  

c. Uruchomienie telefonu seniora przy wsparciu firmy CDS (stały monitoring, pomoc 

wolontariuszom, bieżące spotkania z wolontariuszami) 

5. Opracowanie podręcznika wdrażania zawierających instrukcje i rekomendacje dla 
przedstawicieli miast wdrażających rozwiązanie uruchamiania nowatorskich form 
aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku 60+ 

 


