
 

Notatka z konferencji pt. „Samorząd przyjazny seniorom” zorganizowanej przez 

Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych 

 

 

Dnia 5 listopada 2010 r. w Sali Kolumnowej w Sejmie odbyła się konferencja 

zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych będąca podsumowaniem 

konkursu pt.  „Samorząd przyjazny seniorom”. Konkurs adresowany był do samorządów 

wszystkich szczebli, które w latach 2008 – 2010 realizowały lub realizują programy lub 

projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych. Warunkiem 

uczestnictwa było zgłoszenie projektu lub programu do udziału w konkursie w sposób 

i terminach ustalonych w regulaminie. Celem konkursu było:  

- promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu seniorów 

we wspólnotach lokalnych i regionalnych; 

- zebranie informacji o programach realizowanych przez samorządy w zakresie 

spoŜytkowywania potencjału, aktywizacji i integracji osób starszych w obrębie wspólnot 

lokalnych i regionalnych; 

- wyłonienie najlepszych przykładów działań w tym obszarze przez kompetentne jury; 

 - rozpropagowanie najlepszych praktyk. 

 

Do konkursu przystąpiło 50 jednostek samorządowych. Kapituła konkursu  

w pierwszym dokonała oceny formalnej zgłoszeń konkursowych, wstępnej oceny 

merytorycznej programów i projektów i wyłoniła  po 5 nominowanych inicjatyw w kaŜdej 

kategorii, w drugim etapie spośród nominowanych kapituła wyłoniła zwycięzców w kaŜdej 

kategorii.  

 

 

 

Oto zwycięzcy konkursu 

 

 

Zwycięzcy w kategorii – Region przyjazny seniorom 

Województwo Wielkopolskie  

Województwo Kujawsko-Pomorskie 

 



Zwycięzcy w kategorii – Powiat przyjazny seniorom 

Poznań 

Lublin 

Gostyń 

Ruda Śląska 

 

Zwycięzcy w kategorii – Gmina przyjazna seniorom 

Września 

Śrem 

Bogatynia 

Śliwice 

ChodzieŜ 

 

WyróŜnienia za szczególnie innowacyjne rozwiązania zgłoszone do konkursu 

GiŜycko 

Tychy 

Czeladź 

Piekary Śląskie 

 

PoniewaŜ programy przedstawione przez jednostki samorządowe cechowało 

innowacyjne podejście do problemów z jakimi napotykają się osoby starsze, kapituła 

poprosiła o prezentacje programów; 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni 

2. Ośrodek pomocy Społecznej w Bogatyni 

3. Poznań – Miejska Rada Seniorów 

4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

5. Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów w Lublinie 

6. Ośrodek Integracyjny „Senior” w Czeladzi 

7. Centrum Profilaktyki UzaleŜnień i Integracji Społecznej w GiŜycku 

8. Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu 

9. Miasto Tychy 

10. Poznań – Targi Aktywni 50+ 

11. Piekary Śląskie – Senior z kl@są 

 



W trakcie konferencji prof. Zbigniew Woźniak z instytutu Socjologii Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił referat pt. „Potrzeby osób starszych  

w samorządowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych. Przewodniczący 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych senator Mieczysław Augustyn wygłosił referat 

pt. „ Agenda 22 - czyli jak budować samorządowy program wspierania osób starszych”.  

 














