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Transferowanie 

1. SAMIT – budujemy platformę do transferu rozwiązań dla innowacyjnych 

autonomicznych mieszkań dla seniorów  

2. Platforma ta powinna stać się katalizatorem współdziałania statutowych 

instytucji, organizacji wolontariackich i komercyjnych, osób starszych, 

ich rodzin, świadczeniodawców usług opiekuńczych, umożliwiając 

identyfikację i zwiększenie rozwiązań mieszkalnictwa dla seniorów. 

3. Celem SAMIT jest uzyskanie jednakowego zainteresowania i traktowania 

mieszkalnictwa, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. 

4. Celem SAMIT jest udostępnianie informacji o usługach, innowacjach, 

jakości ochrony zdrowia osobom starszym, także poprzez ich edukację.  
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6. SAMIT powinien umożliwić władzom lokalnym koordynowanie inicjatyw 

mieszkaniowych, świadczeń socjalnych i wolontariackich w powiązaniu 

z polityką mieszkaniową, zdrowotną i  socjalną.  

7. SAMIT powinien umożliwić odpowiedź na pytanie jak maksymalizować 

potencjał projektowania i  innowacji mieszkań zarówno standardowych, 

jak i specjalistycznych dedykowanych seniorom.  

8. SAMIT powinien wskazać czy i jak uzyskać wsparcie Narodowego 

Funduszu Zdrowia w realizacji budownictwa senioralnego, które 

powinno przyczyniać się do obniżania kosztów świadczeń zdrowotnych 

w wyniku uzyskiwania odpowiedniej funkcjonalności mieszkań i 

dostosowania do potrzeb seniorów.  

9. SAMIT powinien umożliwić zaproponowanie rozwiązań adaptowania 

mieszkania (architektura, oświetlenie, wyposażenie, wykorzystanie 

technologii cyfrowych) pozwalających na utrzymanie autonomii seniora. 
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10. SAMIT powinien umożliwić dokonanie oceny wpływu adaptowania 

mieszkań seniorów na obniżenie kosztów świadczeń socjalnych i 

szpitalnych. W sytuacji odwrotnej – jaki jest wpływ niedostosowania 

mieszkania dla uzyskania autonomii na wysokość kosztów świadczeń 

socjalnych i instytucjonalnej opieki zdrowotnej. Także w kontekście 

wpływu złych warunków zamieszkania na stan zdrowia i potrzeby 

dostarczenia świadczeń.  

11. Należy wprowadzić zasadę: MYŚL LOKALNIE DZIAŁAJ INDYWIDUALNIE  

12. Potrzeby i zainteresowanie osób starszych determinują zakres usług i 

aktywność odnoszących się do informacji, doradztwa i wsparcia osób 

starszych w ich mieszkaniach, promowania niezależności (autonomii), 

aktywności i działań seniorów, poczucia bezpieczeństwa. 

13. SAMIT powinien pomóc w dokonaniu oceny w jakim zakresie 

technologie cyfrowe wykorzystywane w mieszkaniach z asystą mogą 

przyczyniać się do uzyskiwania najwyższej jakości świadczeń 

opiekuńczych i zdrowotnych dla uzyskania autonomiczności 

zamieszkania.  
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Kontakt: 
 
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej 
ul. Wilanowska 14 lok. 51 (Powiśle) 
00-422 Warszawa 

Kom.: + 48 786 200 301 
E-mail: biuro@kigs.org.pl 
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