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STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

▪ Samorządne zrzeszenie 24 jednostek samorządu terytorialnego -

gmin i powiatów znajdujących się w obszarze funkcjonalnym

ośrodka regionalnego dwóch miast: Kalisza i Ostrowa

Wielkopolskiego;

▪ Funkcjonuje od dnia 10 marca 2015 r., w tym dniu

dokonano rejestracji Stowarzyszenia w KRS;

▪ Aglomeracja wg. stanu na 2018 r. zajmuje obszar 2525 km², 

co  stanowi 8,5% całkowitej powierzchni województwa 

wielkopolskiego. 

Aglomerację zamieszkuje ponad 356 tys. osób, 

tj. ponad 10,2% ludności województwa.

OBSZAR FUNKCJONALNY KALISZA I OSTROWA

WIELKOPOLSKIEGO – GMINY AGLOMERACJI

KALISKO-OSTROWSKIEJ



Związek ZIT dla rozwoju 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Alokacja: 69,1 mln euro
EFRR: 61,3 mln euro
EFS: 7,8 mln euro



Kierunki działania Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej skierowane 
na partnerstwo i współpracę  JST, mające wpływ na 

rozwój lokalny.



Polityka Senioralna

strategiczne działanie Stowarzyszenia, realizowane poprzez:
- poprawę warunków i jakości życia osób starszych,
- tworzenie pozytywnego obrazu procesu starzenia się i starości,
- wykorzystanie wiedzy i potencjału osób starszych,
- zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej Seniorów,
- stworzenie warunków sprzyjających zaradności i samodzielności osób

starszych i ich opiekunów,
- realizację inicjatyw służących zdrowemu, bezpiecznemu i aktywnemu

starzeniu się,
- przygotowanie pokolenia średniego do starości – wymianę

międzypokoleniową.



„Polityka Senioralna Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2020-2027”

Misja

Partnerstwo i efektywna współpraca jednostek samorządu terytorialnego w dążeniu do
poprawy jakości życia osób starszych na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Wizja

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska będzie miejscem przyjaznym dla osób starszych
poprzez aktywizację oraz szeroki zakres usług publicznych, społecznych i opiekuńczych.



✓ 20 listopada 2019 r. - powołanie przez Radę AKO „Aglomeracyjnej Rady Seniorów”;

✓ 21 stycznia 2020 r. - ukonstytuowanie Prezydium Aglomeracyjnej Rady Seniorów na
kadencję 2020-2023, w skład której weszli Seniorzy, społecznicy, osoby związane
z organizacjami senioralnymi, pracujące dla osób starszych i z nimi. Łącznie to grono
15 osób zgłoszonych przez jst;

✓ Rada jest komisją stałą Stowarzyszenia, organem konsultacyjnym, doradczym,
opiniotwórczym, ale przede wszystkim inicjującym działania na rzecz Seniorów, a jej
zadaniem jest aktywizacja osób starszych oraz budowanie więzi międzypokoleniowej.



Główne działania Stowarzyszenia na rzecz Seniorów w ramach „Polityki 
Senioralnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:

✓ poprawa przestrzeni publicznej dla osób starszych,
✓ rozwój usług społecznych i opiekuńczych – podnoszenie ich jakości

i dostępności,
✓ rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki

zdrowotnej, bezpieczeństwa Seniorów,
✓ przygotowanie pokolenia średniego do starości,
✓ intensyfikacja działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych

skierowanych do Seniorów,
✓ rozwijanie integracji społecznej i międzypokoleniowej,
✓ rozwijanie aktywności społecznej i obywatelskiej Seniorów,
✓ realizacja projektów na rzecz osób starszych.

http://sako-info.pl/dla-seniorow/polityka-senioralna/
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Cel główny:
✓ podniesienie efektywności działania służb zaangażowanych w zapewnienie porządku

i bezpieczeństwa na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Zostanie on zrealizowany poprzez:
✓ realizację działań służących wyposażeniu i integracji służb zaangażowanych

w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środowiskowych,
✓ stworzenie możliwości wczesnego ostrzegania i informowania mieszkańców

o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniu.

„PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARZE AGLOMERACJI 
KALISKO-OSTROWSKIEJ”



„PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARZE AGLOMERACJI 
KALISKO-OSTROWSKIEJ”

Podstawowe założenia Programu:
✓ solidarna pomoc wszystkich gmin w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
✓ poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe gmin na wypadek zdarzeń

ekstremalnych,
✓ poprawa systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków zjawisk ekstremalnych,
✓ udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności,
✓ poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych,
✓ poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych,
✓ poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej,
✓ zintensyfikowanie edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania się na

wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.



„Public Engagement for Sustainable Public Transport” 
– PE4 Trans 

projekt koncentruje się na zwiększeniu efektywności
inwestycji w infrastrukturę transportu publicznego oraz
miękkich środkach zachęcających do korzystania z niej
poprzez projektowanie ich „dla ludzi, przez ludzi i z ludźmi”.

Partnerami w projekcie są:
✓ Polska: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji

UAM (lider projektu),
✓ Polska: Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
✓ Wielka Brytania: Coventry University Enterprises limited

(CUE),
✓ Grecja: Aristotle University of Thessaloniki – Special

Account for Research Funds,
✓ Hiszpania: miasto Valladolid,
✓ Niemcy: region Grafschaft Bentheim.

http://sako-info.pl/sfera-infrastrukturalno-srodowiskowa/projekt-pe4trans/
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Cel projektu:

✓ poprawa jakości prowadzonej polityki komunikacyjnej, tak aby uwzględniała
potrzeby wszystkich grup zainteresowanych użytkowników,

✓ włączenie obywateli w proces projektowania i wdrażania zrównoważonych strategii
transportowych,

✓ przyczynienie się do osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej poprzez wspieranie
transportu publicznego o niskiej emisji gazów, w tym ruchu rowerowego i pieszego,

✓ poznawanie ludzkich potrzeb i motywacji, aby móc wpłynąć na świadomość, zmianę
przyzwyczajeń i nawyków związaną z mobilnością ludzi.

W projekcie biorą udział mieszkańcy z terenu Aglomeracji, w gupie wiekowej
18-60+.

Projekt komplementarny do SUMP.



„W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla 
mieszkańców AKO” 

✓ głównym celem projektu jest zmniejszenie masy ciała u ok. 650 mieszkańców Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej zakwalifikowanych do programu poprzez wprowadzenie
kompleksowego wsparcia w ciągu 3 lat trwania projektu;

✓ projektem planujemy objąć 8 118 osób (4 059 kobiet i 4 059 mężczyzn) pracujących lub
zamieszkujących na terenie AKO w wieku 45-59 dla kobiet i 45-64 dla mężczyzn.
Osoby te przejdą badania przesiewowe, tj. pomiary antropometryczne – pomiar masy
ciała, wzrostu oraz obwodu talii, przeprowadzony zostanie także wywiad zdrowotny;

✓ w ciągu 6 msc. bezpłatnej terapii odchudzającej Uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci
indywidualnych i grupowych spotkań/porad z dietetykiem, psychologiem oraz
uczestniczyć będą w zajęciach aktywności fizycznej pod okiem profesjonalnych trenerów.

https://sako-metabolizm.pl/
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Projekt na rzecz stosowania prostego języka w Urzędach
„Prosto i kropka” 

✓ 31 maja 2019 r. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska podpisało
z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Porozumienie na rzecz stosowania prostego języka;

✓ 20 listopada 2019 r. – podpisanie Listu intencyjnego dot. projektu oraz powołanie Zespołu
ds. wdrażania projektu w JST;

Cel wdrożenia projektu:
✓ rozwój nowej kultury komunikacyjnej pomiędzy instytucjami i ich otoczeniem – kultury

prostego języka,
✓ budowanie tożsamości z mieszkańcami,
✓ dążenie do tego, aby pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania

zasad prostego języka w mowie i piśmie,
✓ wprowadzanie rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka oraz propagowanie ich wśród

innych,
✓ tworzenie standardów językowych i zachęcanie pracowników do ich stosowania,
✓ wprowadzanie rozwiązań, które ułatwią odbiór komunikatów, ale także podejmowanie

próby uwrażliwienia pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom
niepełnosprawności czy poziom wykształcenia,

✓ organizacja seminariów, debat, warsztatów dla jst.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosto-i-kropka
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„Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej"

✓ dokument ma na celu realizację działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przed skutkami przede wszystkim suszy
i powodzi,

✓ cel: poprawa gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji,

✓ to ramowa strategia realizacji zadań i projektów w zakresie szeroko rozumianej
gospodarki wodnej, zawierająca diagnozę stanu wód oraz plan działań adaptacyjnych na
rzecz ochrony wód i klimatu, w tym działań infrastrukturalnych, rekreacyjnych,
turystycznych i krajoznawczych.



„Muzyczna Aglomeracja, czyli kulturalny objazd inwestycyjny 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 

Cel projektu:

✓ integracja i zwiększenie liczby mieszkańców Aglomeracji uczestniczących
w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i muzycznych poprzez udział
w koncertach w miejscach i obiektach zrewitalizowanych ze środków Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej,

✓ promocja na terenie Aglomeracji zrealizowanych inwestycji – projektów,
✓ podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat działalności Stowarzyszenia

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz funduszy unijnych.



Projekt pt. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej”

✓ utworzenie Geoportalu RZIIP AKO stanowiącego narzędzie dystrybucji zintegrowanych 
danych i usług publicznych świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców 
za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu dotyczącego: 

• środowiska i infrastruktury przestrzennej, 
• mobilności i transportu, 
• zdrowia, sportu i turystyki, 
• przedsiębiorczości, 
• edukacji, kultury  i sztuki, 
• szkoleń zawodowych, 
• bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, 
• obsługi klienta; 

✓ w ramach projektu podjęte zostały głównie działania obejmujące budowę infrastruktury
informacyjnej, funkcjonalnej i technicznej AKO, co umożliwi odbiorcom stały dostęp nie
tylko do własnych danych ale również do danych innych dysponentów, tj. m.in.
poszczególnych Urzędów AKO, jednostek AKO, służb publicznych.



Niskoemisyjny system 

transportu publicznego

✓ utworzenie systemu ścieżek rowerowych - ponad 
30 km – zrealizowany projekt partnerski

✓ zakup 20 niskoemisyjnych, ekologicznych 
autobusów dla transportu publicznego 

✓ zainstalowane inteligentnego systemu 
transportowego

✓ wybudowanie 2 zintegrowanych centrów 
przesiadkowych  

✓ powstanie 11 obiektów „parkuj i jedź” 
✓ powstanie 12 obiektów „bike & ride” 
✓ wybudowanie pasów ruchu dla rowerów
✓ pozostała infrastruktura transportu publicznego

(m.in. zatoki autobusowe, wiaty przystankowe,
elektroniczne tablice informacyjne, biletomaty,
ładowarki dla autobusów)

✓ rajdy rowerowe – zdrowy i aktywny tryb życia.

Promocja strategii niskoemisyjnych



„Program profilaktyki nowotworów skóry 
w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 

✓ zwiększenie wykrywania chorób nowotworowych wśród
aktywnych zawodowo mieszkańców AKO oraz świadomości
i wiedzy uczestników programu na temat potrzeby
prowadzenia badań profilaktycznych w kierunku
wykrywalności nowotworów skóry, w tym nabycie przez
mieszkańców AKO umiejętności samobadania skóry,

✓ badaniami diagnostycznymi w kierunku nowotworów skóry
planuje się objąć ok. 4 500 osób;

„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV 
i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B”

✓ ograniczenie zachorowalności na WZW wśród aktywnych
zawodowo mieszkańców AKO poprzez szczepienia przeciw
WZW typu B (2 376 osób),

✓ zwiększenie poprzez edukację poziomu wiedzy
i świadomości zdrowotnej mieszkańców Aglomeracji (12.000
osób) w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C;



„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV 
i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B”

„Zawodowa młodzież”

✓ w ramach projektów realizowane będą dla 4 Szpitali
oraz 17 placówek oświatowych prowadzących
kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych z terenu
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej działania dotyczące
zakupu środków ochrony indywidualnej i urządzeń do
dezynfekcji w ramach przeciwdziałania, walki
i łagodzenia skutków związanych w pandemią
koronawirusa COVID-19,

✓ na ten cel przeznaczone zostaną środki w ramach
Strategii ZIT AKO w wysokości blisko 1 mln zł.



Nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi

Projekt strategiczny AKO pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granic miasta Kalisza- etap I”.

Cel projektu:
• wzmocnienie powiązań drogowych na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
• poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego systemu drogowego,
• wzmacniające atrakcyjność Miasta Kalisza,
• stworzenia dogodnych warunków do zrównoważonego rozwoju transportu,
• zwiększenie komfortu podróżowania,
• zapewnienie dogodnych warunków komunikacyjnych wszystkim uczestnikom ruchu

drogowego i pieszego,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również bezpieczeństwa pieszych

i rowerzystów.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ   ☺

Ewa Milewska

Dyrektor Biura 
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska


