
 

 
 

REGULAMIN AKCJI „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM” 

 

 

Organizatorem Akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zainspirowane pomysłem Sieci 

Aktywnych Seniorów, by promować te miejsca w środowisku, 

które wychodzą naprzeciw potrzebom osób starszych i 

jednocześnie w ten sposób ułatwiają im aktywne 

funkcjonowanie w społeczeństwie.  

 

Akcja organizowana jest w ramach projektu „Sieć Aktywnych 

Seniorów z Grójeckiego” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  

 

1. CEL AKCJI 

Celem akcji jest zwiększenie możliwości udziału seniorów w życiu społecznym oraz 

promocja tych miejsc, które wychodzą naprzeciw potrzebom osób starszych. 

Chodzi z jednej strony o zwiększenie dostępności oferty dla seniorów w środowisku 

lokalnym, a z drugiej jest jednocześnie okazją/możliwością do wyrażenia przez 

seniorów wdzięczności za dotychczasową działalność ich Partnerów. 

W efekcie Akcji powstanie lista Miejsc Przyjaznych Seniorom, z której będą mogły 

korzystać osoby 60+. Lista ta zostanie upowszechniona m.in. poprzez: 

a) publikację w lokalnej prasie 

b) udostępnienie grupom senioralnym w formie mini przewodnika (lista miejsc, z 

krótką charakterystyką – wskazówkami dla innych seniorów)  

c) zamieszczenie na stronie internetowej www.stowarzyszeniewarka.pl oraz na 

stronach lokalnych portali internetowych 

 

2. KORZYŚCI DLA WYRÓŻNIONYCH MIEJSC 

Wyróżnione miejsca: 

a) Zostaną uhonorowane podczas uroczystości Gala Święto Społeczników Powiatu 

Grójeckiego (w drugiej połowie listopada) 

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/


 

 
 

b) otrzymają nalepki/znaczek certyfikacyjny do umieszczenia np. w witrynie oraz 

certyfikat w ramie do powieszenia  

c) będą miały prawo do posługiwania się znakiem certyfikacyjnym w swojej ofercie 

(przekazane zostaną pliki elektroniczne znaczka certyfikacyjnego i certyfikatu) 

d) będą promowane w lokalnej prasie i na portalach internetowych w ramach 

promocji efektów Akcji. 

 

3. PRZEDMIOT AKCJI I KATEGORIE 

Przyznanie tytułu „Miejsce Przyjazne Seniorom” w ramach certyfikacji jest bezpłatne 

i realizowane w ramach akcji społecznej koordynowanej przez Stowarzyszenie 

W.A.R.K.A. 

Certyfikacja „Miejsc Przyjaznych Seniorom” polega na dokonaniu zgłoszenia I w 

ramach w oceny, uhonorowaniu tych miejsc, które posiadają min. 3 cechy określone 

w punkcie „4. Kryteria”. 

Zgłaszać można podmioty w poniższych kategoriach: 

1. Miejsca spotkań  

2. Instytucja publiczna / organizacja pozarządowa 

3. Firma 

 

4. KRYTERIA 

Komisja wybierze te miejsca przyjazne dla seniorów, które spełniają min. 3 kryteria 

spełniające warunki dostosowania dla osób starszych poprzez poniższe kryteria: 

1. Ułatwienie dostępu do informacji (np. pomocna i szybka obsługa, rzetelna i 

pełna informacja, pierwszeństwo, napisy/instrukcje/dokumenty dostosowanie 

dla osób słabowidzących np. duże litery). 

2. Bezpieczeństwo i dostępność techniczna  (np. dostosowanie infrastruktury w 

tym: dostęp do toalety, winda/podjazdy/miejsce na parterze/mało schodów; 

oświetlenie; dużo miejsca; dostosowane wyposażenie np. umeblowanie; 

dogodny dojazd do miejsca). 

3. Atmosfera serdeczności i zrozumienia potrzeb (np. spokój, cierpliwość, 

otwartość/przychylność przyjaźnie przekazywana informacja). 



 

 
 

4. Możliwość rozwoju aktywności (przestrzeń do integracji, przestrzeń do 

samorozwoju, wsparcie animatorów/instruktorów, oferta 

kultury/sportu/rekreacji). 

5. Specjalna oferta handlowa (zniżki/ulgi, określone dni z preferencjami usług dla 

seniorów, specjalna oferta usług lub towarów) 

 

5. SPOSÓB WYBORU 

1. Komisja dokonuje wyboru w oparciu o zgłoszenia wg wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. W skład Komisji, wejdzie ok. 5-7 osób, w tym: członkowie Sieci Aktywnych 

Seniorów oraz przedstawiciele Organizatora Konkursu. 

3. Komisja wybierze Miejsca, które w stopniu przynajmniej zadowalającym spełnią 

min. 3 Kryteria konkursowe (opisane w pkt 4 Kryteria). 

 

4. FORMA ZGŁOSZEŃ 

Zgłoszenia będzie można dokonać na formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu. Są dwie możliwe formy zgłoszenia: 

1. Wypełnienie formularza dostępnego on-line przez  

a) Kliknięcie banera „Złóż wniosek Miejsce Przyjazne Seniorom” na 

www.stowarzyszeniewarka.pl  

2. Wypełnienie formularza na załączonym wzorze (do pobrania ze strony 

www.stowarzyszeniewarka.pl): 

a) Przesłanie go mailem (wypełnienie w Word lub scan) 

Lub  

b) Wypełnienie ręcznie i dostarczenie do biura Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 

 

5. KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia może dokonać: 

1. Grupa senioralna – przez lidera lub członka grupy senioralnej 

2. Osoba związana z seniorami i mająca na uwadze ich dobro np. członek organizacji 

pozarządowej, lider społeczny 

3. Senior niezrzeszony 

4. Adresat Akcji np. instytucja/firma/organizacja  

https://docs.google.com/a/stowarzyszeniewarka.pl/forms/d/e/1FAIpQLSc-mN-prRdEZt36xDzFB2r9UqnCNX1--ukzIHbnP2r7qU3_iQ/viewform?c=0&w=1
http://www.stowarzyszeniewarka.pl/


 

 
 

 

6. HARMONOGRAM AKCJI 

 Do 15.10 – promocja Akcji i nabór zgłoszeń 

 Do 30.10  – wybór certyfikowanych miejsc 

 24.11 – uroczyste wręczenie certyfikatów przez SAS 

 

7. ZASADY OBOWIĄZYWANIA CERTYFIKATU 

 Okres przyznawania certyfikatu wynosi rok, 

 Sposób weryfikacji: Komisja powołana z grona Sieci Aktywnych Seniorów, 

podejmuje decyzję o przedłużeniu lub wycofaniu certyfikatu.  

Przy wydawaniu decyzji Komisja może wspomagać się opinią osób 

zgłaszających dane miejsce lub opinią środowiska lokalnego. 

 


