
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU  

NASZE PRZYJAZNE MIEJSCE 2016 
 

1. ORGANIZATOR 
Organizatorem Konkursu „Nasze Przyjazne Miejsce” jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w 

ramach projektu „Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego” dofinansowanego w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata  

2014-2020.  Kontakt do organizatora: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. ul. Gośniewska 46,  

05-660 Warka, tel. 504 968 412, warka@stowarzyszeniewarka.pl 

 

2. ODBIORCY 
Konkurs jest adresowany do grup senioralnych funkcjonujących na terenie powiatu 

grójeckiego, które uczestniczyły w pracach Sieci Aktywnych Seniorów. 

 

3. CEL KONKURSU 
Celem ogólnym konkursu jest aktywizacja grup senioralnych. Sposobem na tę 

aktywizację jest wsparcie grup senioralnych w dostosowaniu ich miejsca spotkań do 

potrzeb i ograniczeń seniorów w ramach niwelowania tzw. barier funkcjonalnych. 

 

4. WSPARCIE FINANSOWE 
W ramach konkursu można zdobyć 1.000 zł  na realizację działań mających na celu 

zniwelowanie bariery funkcjonalnej, w formie ufundowania rzeczy/usług tj. do 

rozliczenia fakturami. 

W ramach wsparcia można będzie sfinansować następujące rodzaje kosztów: 

a) zakup rzeczy 

b) zakup usług   

Pula środków na konkurs może wynieść do 5000zł (5 projektów). Organizator zastrzega 

sobie prawo do przyznania dotacji więcej niż 5 projektom  i/lub w kwocie mniejszej  

niż 1000zł. Wysokość dotacji uzależniona będzie od spełnienia warunków konkursu. 

 

5. PRZEDMIOT KONKURSU 
W ramach wsparcia można będzie sfinansować, rzeczy/usługi przyczyniające się do 

ograniczeń barier funkcjonalnych miejsca spotkań grupy senioralnej. 

mailto:warka@stowarzyszeniewarka.pl


 

 
 

Przykłady: 

Działanie, jakie grupa chce 
podjąć w ramach Konkursu 

Bariera funkcjonalna, 
którą potrzeba 

zniwelować 

Jaką aktywność  
uniemożliwia  

obecna bariera 

Remont oświetlenia 
(wymiana instalacji, nowy 
abażur) w 
świetlicy/miejscu 
spotkań/siedzibie itp. 

Zbyt słabe światło Zbyt słabe światło uniemożliwia prowadzenie 
zajęć rękodzielniczych, których zwolennikami są 
członkinie klubu 

Remont wejścia (remont 
schodów wraz z 
zamontowaniem barierki, 
podjazdu, zainstalowanie 
oświetlenia)  do świetlicy 
w OSP 

Brak bezpiecznego 
wejścia (możliwe 
potknięcie lub 
upadek) 

Osoby, które poruszają się o lasce lub balkoniku 
nie przychodzą na zajęcia ze względu na obawy 
przed trudnością w dostaniu się do Sali (nie ma 
barierki do przytrzymania lub podjazdu dla 
balkoniku). Szczególnie trudno jest zimą, gdy 
spotkania odbywają się po zmroku. 

Zakup nagrzewnicy lub 
pieca typu koza do 
świetlicy wiejskiej 

Brak ciepłego 
pomieszczenia zimą, 
obecne 
pomieszczenie nie 
jest ogrzewane 

Zimą – gdy na wsi jest najwięcej czasu seniorzy 
nie mogą się spotkać, gdyż pomieszczenie 
świetlicy nie ma ogrzewania. Pomieszczenie nie 
ma też pieca, w którym można by napalić. W 
takich warunkach seniorzy nie są w stanie 
przebywać, nie mówiąc już o aktywności jaka 
chcą podjąć seniorzy z tej grupy w postaci 
spotkań międzypokoleniowych tj. zabaw 
dziadków z wnuczkami.  

Remont podłogi w Sali 
spotkań 

Brak bezpieczeństwa 
w poruszaniu się. 
Nierówna podłoga, z 
pozarywanymi 
deskami w starym 
budynku 

Zarwane deski powodują, że nie można ustawić 
na nich stołu – a stół to podstawa spotkań grupy 
– możliwość wspólnej rozmowy czy posiłku. 
Ponadto zarwane deski uniemożliwiają realizację 
planów grupy, jakimi są nauka tańca. 

Zakup toalety przenośnej Brak możliwości 
związanych z 
potrzebami 
fizjologicznymi 

Brak toalety uniemożliwia organizacje spotkań 
grupy senioralnej dłuższych niż 2 godziny. 
Ponadto wyklucza ze spotkań grupy osoby, które 
cierpią na niektóre choroby urologiczne. 

Zakup dostosowanych 
mebli 

Brak zaplecza 
umożliwiającego 
odpoczynek 

W udostępnionej Sali brak bezpiecznych krzeseł 
(te które są na stanie Sali są zniszczone, stare i 
niebezpieczne tj. chwieją się,  nie są wskazane do 
użytku dla osób starszych). Brak krzeseł, 
możliwości siadania to zdecydowane 
ograniczenie w organizacji spotkań. 

 

Powyższe przykłady nie stanowią katalogu zamkniętego, jednak każde zaproponowane 

działanie musi mieć jasną argumentację, co do niwelowania barier funkcjonalnych. 



 

 
 

6. FORMA ZGŁOSZEŃ 
Zgłoszenia przyjmowane są w formie wniosku konkursowego. Wzór wniosku stanowi 

Formularz - załącznik 1 do Regulaminu.  

 

7. KRYTERIA KONKURSU 
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest udział wnioskującej grupy w 

pracach Sieci Aktywnych Seniorów oraz posiadanie porozumienia pomiędzy grupą a 

Właścicielem/Zarządcą lokalu.  

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do grup spełniających kryteria w 

kategorii A, w drugiej kolejności w kategorii B lub C, a następnie inne grupy (nie należące 

do żadnej z kategorii).  

 

Kategoria A: 

Grupa ma stałą siedzibę, która nie jest zlokalizowana w instytucji publicznej (czyli np. 

jest to świetlica wiejska/OSP/siedziba firmy lub inne miejsce) i podejmowała już 

działania zmierzające do przystosowania miejsca do działalności grupy. 

 

Kategoria B 

Grupa ma stałą siedzibę (wydzielony lokal dedykowany tylko tej grupie) i należy ono do 

instytucji publicznej (np. Urzędu Gminy), ale ze względu na wiek lub zmianę 

przeznaczenia lokal nie jest w tej chwili dostosowany do korzystania przez grupę 

senioralną i podejmowała już działania zmierzające do przystosowania miejsca do 

działalności siedziby grupy. 

 

Kategoria C 

Grupa ma obecnie tymczasowe miejsce spotkań (nie ma w tej chwili stałego lokalu na 

siedzibę i miejsce spotkań), ale jednocześnie ma deklarację pisemną od Partnera (np. 

Urzędu Gminy/Firmy) na użyczenia innego pomieszczenia na miejsca spotkań na okres 

1 roku. 

 

8. HARMONOGRAM 

 do 19 października (środa) 2016r .– przyjmowanie wniosków  do godz. 15.00 

 24 października (poniedziałek) 2016r. – wyniki konkursu (informacja na 

www.stowarzyszeniewarka.pl adres e-mailowy podany w zgłoszeniu lub telefon) 

 Do  15 listopada 2016r. - realizacja (w tym okresie mogą być wystawione faktury) 

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/


 

 
 

 Do 21 listopada 2016r. - rozliczenie wydatków i przyjmowanie sprawozdań 

(refundacja kosztów po zaakceptowaniu sprawozdania) 

 24 listopada 2016r. – uroczyste podsumowanie  Święto Społeczników Powiatu 

Grójeckiego 

 

9. FORMA ZGŁOSZENIA 
Wniosek można złożyć na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

Wniosek można złożyć: 

a) wypełniony czytelnie, odręcznie i dostarczony do Stowarzyszenia W.A.R.K.A.  

ul. Gośniewska 46, Warka lub wysłany skan na adres   e-mailowy 

warka@stowarzyszeniewarka.pl 

b) wypełniony komputerowo i dostarczony na adres e-mailowy 

warka@stowarzyszeniewarka.pl 

 

10. REALIZACJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW 
Zwycięskie projekty otrzymają dofinansowanie realizacji projektów poprzez 

ufundowanie rzeczy lub usług w formie faktur/umów na poniższe dane: 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

Ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka 

NIP: 797-18-51-483 

(tylko poprawnie wystawione faktury są podstawą do refundacji kosztów) 

 

W przypadku realizacji usługi, gdy Wykonawca nie prowadzi działalności 

gospodarczej, możliwe jest podpisanie umowy o dzieło. W tym celu należy 

dostarczyć do Stowarzyszenia W.A.R.K.A. dane do wystawienia umowy. 

 

1. Projekty muszą być zrealizowane do 15 listopada. Oznacza to, że faktury muszą 

być wystawione na dane Stowarzyszenia do tego dnia włącznie  

(nie będą refundowane koszty po tym terminie). 

2. Z realizacji należy przedłożyć maksymalnie do 21 listopada: 

a) Faktury/umowy (mogą być złożone wcześniej tj. po dokonaniu zakupu) 

b) zdjęcia w formie elektronicznej (ok. 20 dobrej jakości zdjęć przedstawiające 

sytuację przed i po zrealizowaniu działań, aby można było ocenić zmianę w 



 

 
 

postaci zniwelowania bariery funkcjonalnej) – np. wygląd wejścia do świetlicy 

przed i po zrealizowaniu remontu), 

c) sprawozdanie w formie relacji tekstowej do prasy (opis co, gdzie i kiedy 

zostało zrobione, kto się zaangażował, jak grupa skorzystała na projekcie, jak 

projekt przyczyni się do aktywizacji grupy). 

 

  



 

 
 

Wzór formularza – zał. 1 do Regulaminu 

 

WNIOSEK DO KONKURSU „NASZE PRZYJAZNE MIEJSCE” 

 

I. DANE O GRUPIE 

1. Nazwa grupy …………………………………………………………………………………… 

2. Reprezentant grupy (lider – osoba do kontaktu i podpisu umowy) 

……………………………………………………………………………………………..…………. 

3. Telefon kontaktowy ………………………………………….. 

 Przedstawiciel grupy brał udział w pracach Sieci Aktywnych Seniorów (pole 

obowiązkowe) 

 

 

II. DANE O MIEJSCU SPOTKAŃ GRUPY 

1. Nazwa miejsca …………………………………………………………………….. 

2. Lokalizacja/adres …………………………………………………………………. 

3. Właściciel …………………………………………………………………………… 

 

Prosimy o zaznaczenie właściwych odpowiedzi dla danego miejsca: 

 jest to obecne miejsce spotkań grupy 

 jest to planowane miejsce spotkań grupy 

 lokal dedykowany jest tylko na spotkania naszej grupy 

 lokal jest ogólnodostępny tj. korzystają z niego inne osoby   

 

Wymagany jest jeden z poniższych dokumentów poświadczający zgodę Właściciela do 

korzystania przez grupę z lokalu (prosimy o zaznaczenie właściwego): 

 Porozumienie pomiędzy grupą a Zarządcą lub Właścicielem miejsca – dołączamy 

kopię  

 Porozumienie wstępne pomiędzy grupą a Partnerem grupy, określający warunki 

użyczenia lokalu w ciągu najbliższych 12 miesięcy – dołączamy kopię 

 

 



 

 
 

III. DZIAŁANIA I UZASADNIENIE 

1. Jakie działania zmierzające do przystosowania miejsca do siedziby grupy, 

podejmowała dotychczas grupa – prosimy podać przykłady. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………….... 

 

2. Prosimy o informacje jakie działania na rzecz niwelowania barier funkcjonalnych chce 

podjąć grupa, dzięki otrzymanemu wsparciu. Co i za ile chce kupić/zamówić?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dlaczego akurat takie działania jak powyżej są konieczne? Jaką barierę funkcjonalną 

grupa chce za pomocą niniejszego wsparcia zniwelować?  Jakie działania będzie 

mogła grupa realizować dzięki zniwelowaniu danej bariery? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

W załączeniu kopia porozumienia 

 

…………………………………………. 

Imię i nazwisko 

 

……………………………………….. 

podpis 


