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Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 - strategia 2.0 - SENIORZY (26.10.2017 r.) 
 
Wyniki pracy nad wizją w 3 podzespołach 
 

*numeracja grup według kolejności wystąpień 

 

Grupa I 

Bydgoszcz 

1. Otwarta 

2. Przyjazna 

3. Rozwinięta gospodarczo i kulturalnie 

4. Bezpieczna (chodniki, oświetlenie, patrole) 

5. Czysta, z czystym powietrzem, ekologiczna 

6. Rozwinięty system drogowy komunikacji miejskiej i podmiejskiej 

Potrzeby Seniorów 

1. Duże litery – informacje 

2. Głośnie komunikaty w transporcie miejskim 

3. Zbyt dużo reklam w tramwajach i autobusach 

4. Toalety czyste i funkcjonalne 

5. Dostępny transport publiczny: 

 niskopodłogowy 

 dobrze skomunikowane dzielnice 

6. Transport dla osób niepełnosprawnych 

7. Tereny rekreacyjne na osiedlach (zielone, wyposażone w ławki z oparciami, rehabilitacja + 

ćwiczenia gimnastyczne) 

8. Transport metropolitalny 

9. Parkingi na obrzeżach miasta 

10. Domy dziennego pobytu, opieka w domu, domy pomocy 

11. Windy w domach mieszkalnych 3 i więcej piętrowych 

12. Domy kultury na osiedlach – Wzgórze Wolności 

13. Baseny rehabilitacyjne z rehabilitacją 

14. Tańsze bilety na imprezy kulturalne 

15. Lepszy dostęp do służby zdrowia na osiedlach 

16. Ścieżki edukacyjne dla seniorów i ich wnuków  
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Grupa II 

1. Bezpieczeństwo na ulicach i przystankach z punktu widzenia wszystkich pokoleń  

 transport dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych 

 przystosowanie ulic i przystanków oraz transportu dla osób pieszych ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 

2. Niskopodłogowe autobusy i tramwaje 

3. Opieki, uwzględnienie potrzeb (holistyczne podejście do potrzeb człowieka) 

 zdrowie i kondycja psychofizyczna 

 opieka społeczna 

 srebrna gospodarka 

4. Młodzi przedsiębiorcy uwzględniający potrzeby seniorów (rozwijający srebrną gospodarkę przy 

wsparciu władz) 

5. Otwarcie na drugiego człowieka 

6. „Nie” dla gett seniorskich – wspieranie i rozwijanie integracji międzypokoleniowej 

7. „Nie”  dla roszczeniowości – dotyczy to wszystkich pokoleń 

8. Brak przyjaznej architektury (mała architektura) – potrzeba rewitalizacji 

Rozwijać wzornictwo na UTP w Bydgoszczy pod kątem potrzeb seniorów. Współpraca UTP z 

innymi uczelniami w Polsce w tym zakresie. 

 

Grupa III 

1. Szpital geriatryczny – baza rehabilitacyjna 

2. Domy dziennego pobytu we wszystkich dzielnicach miasta z czasowym pobytem całodobowym 

3. Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – czynszowe 

4. Domy opieki społecznej do 30 os. w różnych dzielnicach miasta 

5. Utworzyć Centrum Inicjatyw Senioralnych 

6. Zorganizowanie teleopieki 

7. Podmiejskie ośrodki wypoczynkowe do 20 km od miasta 

8. Rozwój usług opiekuńczych w domu dla seniorów potrzebujących 

9. Budowa klubów i świetlic z placem rekreacyjnym dla dorosłych i dzieci na każdym osiedlu 

10. Odpowiednia ilość ławek w miejscach wypoczynku i przystankach 

11. Baseny w każdej dzielnicy 

12. Obiady dla seniorów w szkołach 

13. Transport dla niepełnosprawnych (1 raz na miesiąc bezpłatnie, pozostałe za minimalną 

odpłatnością) 

14. Nauka obsługi komputera, telefonu i biletomatów 

15. Tramwaje niskopodłogowe – przystanki wiedeńskie 

16. Windy przy blokach 

17. Informator miesięczny dla seniora 

18. Pakiet dla seniora (apteczka, portmonetka, latarka, gwizdek) 

19. Oświetlenie przejść dla pieszych (częstsze odnawianie) 

20. Likwidacja dróg i ulic gruntowych 

21. Wyjazdy sanatoryjne – krótszy czas oczekiwania 

22. Zabezpieczenie rehabilitacyjne  

23. „Złota rączka” – bezpłatna fachowa pomoc w drobnych naprawach, remontach dla seniorów 

 

 


