
Regulamin konkursu  o tytuł : „Samorząd przyjazny seniorom”. 
 

 

1. Organizatorzy konkursu : 

 

-  Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. 

-  Związek Regionów 

-  Związek Powiatów Polskich 

-  Związek Miast Polskich 

-  Związek Gmin Wiejskich 

oraz  media samorządowe : 

- Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego; 

  

Konkursowi patronuje eurodeputowany, członek Intergrupy PE ds. Starzenia  

się Społeczeństw – Filip Kaczmarek.  

 

 

 2. Cele konkursu  : 

- 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. 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

 

Konkurs adresowany jest do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 

2008 – 2010 realizowały lub realizują programy lub projekty przeciwdziałające 

wykluczeniu społecznemu osób starszych. 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie projektu lub programu do udziału  

w konkursie w sposób i terminach ustalonych w niniejszym regulaminie. 

 

 4. Składanie zgłoszeń konkursowych 

 

 Zgłaszanie samorządu do konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia. 

Zgłoszenie  naleŜy przesyłać listownie lub elektronicznie na adres 

bss@nw.senat.gov.pl w terminie do końca lipca 2010 r. na druku stanowiącym 

załącznik do regulaminu. 

Zgłoszenie powinno być podpisane przez wójta, burmistrza lub prezydenta 

oraz przewodniczącego rady gminy w kategorii programów/projektów gminnych; 

przez starostę i przewodniczącego rady w kategorii programów/projektów  

powiatowych; przez marszałka i przewodniczącego sejmiku w kategorii 

programów/projektów regionalnych. 

Załącznikiem do zgłoszenia jest tytuł i krótki opis projektu/ programu 

przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych ( max. 1 strony).  

 

Nadsyłanie pełnych opisów projektów powinno nastąpić w terminie  

nie późniejszym niŜ 30 września 2010 r.  
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KaŜda strona projektu/ programu powinna być uwiarygodniona podpisem 

jednej z osób podpisujących zgłoszenie. 

Opis pełny opis projektu nie powinien przekraczać 5 stron po 1.800 znaków  

ze spacjami kaŜda. Do opisu dołączyć moŜna 1 stronę z rekomendacjami partnerów 

i 1 stronę dokumentacji np. zdjęciowej. 

 

4. Kapituła konkursu. 

Oceny konkursu dokona kapituła w składzie : 

- 2 przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych ; 

- po jednym przedstawicielu związków samorządowych – współorganizatorów 

konkursu; 

-przedstawiciel „Wspólnoty” 

Praca kapituły przebiegać będzie w dwóch etapach; 

- w pierwszym etapie kapituła dokonuje oceny formalnej zgłoszeń konkursowych, 

wstępnej oceny merytorycznej programów i projektów i wyłania po 5 nominowanych 

inicjatyw w kaŜdej kategorii 

- w drugim etapie spośród nominowanych kapituła wyłania zwycięzców w kaŜdej 

kategorii. 

Z oceniania danych wniosków wyłączni będą członkowie kapituły mający jakikolwiek 

związek z samorządami lub osobami składającymi zgłoszenie lub uczestniczącymi  

w realizacji zgłoszonych do konkursu programów lub projektów. 

 

5. Kryteria oceny merytorycznej. 

 

Kapituła konkursu oceniać będzie programy/projekty przyznając punkty za : 

 

- kompleksowość proponowanych rozwiązań (liczba obszarów objętych 

przeciwdziałaniem wykluczeniu); 

- innowacyjność rozwiązań proponowanych w projektach/programach; 

-  rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej; 

- trwałość zakładanych/ osiągniętych efektów; 

- partnerską współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami  

na etapie planowania i realizacji; 

- współpracę z innymi podmiotami : samorządami, instytucjami, międzynarodową; 

- poziom wykorzystania środków zewnętrznych na realizację programu/projektu; 

- związek/zgodność ze strategiami rozwoju odpowiednio : UE i  kraju, regionu, 

powiatu i gminy 

 

6. Nagrody i wyróŜnienia. 

 

- zwycięzcom w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane tytuły : Regionu, 

powiatu i gminy przyjaznego seniorom. 

- nominowanym przyznane zostaną wyróŜnienia 

- wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania (dyplomy) za udział 

konkursie  

- zwycięzcy będą mieli moŜliwość prezentacji projektu/programu na konferencji : 

„Samorządy przeciw wykluczeniu osób starszych” 

- najciekawsze programy nagrodzone i wyróŜnione zostaną przedstawione  

w wydawnictwie pokonferencyjnym 
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-  o najciekawszych samorządach i projektach/ programach ukaŜą się artykuły w prasie 

samorządowej patronującej konkursowi. 

 

7 . Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie konferencji :  

„Samorządy przeciw wykluczeniu osób starszych”, która odbędzie w październiku 

2010 r. w Senacie RP. 

 

 



Konkurs „Samorząd przyjazny seniorom” 

Formularz zgłoszeniowy 
 

Typ jednostki 

samorządowej:  
 

Miejscowość:   

Powiat:   

Województwo:   

Kod pocztowy i poczta:   

Jednostka wdraŜająca:   

Ulica:   

Telefon:    

Witryna internetowa:   

Liczba mieszkańców:    

Osoby do kontaktu:    

  

Podpisy osób 

zgłaszających
1
 

 

 

Tytuł i krótki opis projektu/programu przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych (np. 

kiedy projekt był/jest realizowany, główne cechy projektu, kogo dotyczy, jaki jest 

zakres, ile osób zaangaŜowanych, cele projektu w skrócie; max. 1800 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zgłoszenie powinno być podpisane przez wójta, burmistrza lub prezydenta oraz 

przewodniczącego rady gminy w kategorii programów/projektów gminnych; przez starostę  

i przewodniczącego rady w kategorii programów/projektów  powiatowych; przez marszałka  

i przewodniczącego sejmiku w kategorii programów/projektów regionalnych. 
 


