
Regulamin ogólnopolskiego konkursu  o tytuł 
„Samorząd przyjazny edukacji osób starszych  

i integracji międzypokoleniowej” 
 

§ 1 

Organizatorem  konkursu jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerami organizatora, 
którzy propagują idee konkursu są: 
 - Parlamentarny Zespół do Spraw Osób Starszych 
 - Związek Miast Polskich 
 - Związek Powiatów Polskich 
 - Związek Gmin Wiejskich RP 
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
 - Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

- Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w 
Warszawie 

Partnerem medialnym konkursu jest czasopismo samorządowe „Wspólnota”. 
  

§ 2 

Konkurs jest organizowany w ramach ogłoszonego przez Senat RP roku 2012 Rokiem 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz decyzji Parlamentu Europejskiego o ustanowieniu 
roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej. 

§ 3 
Cele konkursu 

 
1. Promowanie szeroko pojętej działalności samorządów sprzyjającej rozwojowi 
edukacji seniorów oraz integracji międzypokoleniowej. 
 
2. Promowanie zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu seniorów 
poprzez edukację i integrację osób starszych we wspólnotach lokalnych. 
 
3. Wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów, programów realizowanych 
(lub zrealizowanych) w latach 2008-2012 przez samorządy wszystkich szczebli samodzielnie 
lub organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
międzynarodowymi lub innymi podmiotami. 
 

§ 4  
Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
1. Konkurs jest adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008-
2012 prowadziły projekty/programy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
osób starszych oraz działalność sprzyjającą rozwojowi edukacji i aktywności seniorów i 
integracji międzypokoleniowej we wspólnotach lokalnych. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie projektu lub programu do udziału w 
konkursie w sposób i terminie ustalonym w niniejszym regulaminie. Formularz zgłoszenia 
znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. 
 
 
 
 
 



§ 5 
Warunki przyjęcia projektu 

 
1. Pełny opis projektu nie powinien przekraczać 5 stron (każda po 1800 znaków ze 
spacjami). Do opisu dołączyć można jedną stronę z rekomendacjami partnerów i 2 strony 
dokumentacji zdjęciowej. 
2. Każda strona projektu/programu powinna być uwiarygodniona podpisem jednej z 
osób podpisujących zgłoszenie. 
 
3. Osoba przyjmująca zgłoszenie w biurze sanatorskim jest zobowiązana do 
sprawdzenia złożonego projektu/programu pod względem formalnym. Materiały nie 
spełniające wymienionych wymogów nie będą przyjmowane. 
 

§ 6 
Organizacja i przebieg konkursu 

 
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 
- etap okręgowy, obejmujący obszar okręgu wyborczego do Senatu (wykaz 100 okręgów 
zawarty jest w załączniku nr 3) 
- etap krajowy 
 
2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres biura senatorskiego Senatora, którego biuro 
znajduje się najbliżej podmiotu zgłaszającego projekt/program. Wykaz adresów biur 
senatorskich znajduje się w załączniku nr 2. 
 
3. Do konkursu przyjęte będą  projekty/programy, które spełnią wymogi formalne. 
Zgłoszenie do konkursu wraz z opisem projektu /programu należy przesłać listownie lub 
elektronicznie najpóźniej do 30 czerwca 2012 r.  
 
4. Zgłoszenie powinno być podpisane przez  szefa  jednostki samorządu terytorialnego lub 
szefów jednostek (w przypadku zgłoszenia projektu/programu wspólnego). 
 
5. Do zgłoszenia należy dołączyć krótki opis projektu zawierający również tytuł (nazwę) 
projektu/programu, nazwy jednostek organizujących i przeprowadzających projekt wraz z 
danymi adresowymi. 
 
6. Zgłoszone do etapu okręgowego projekty/programy oceni Jury, w skład którego wejdą:  
a) Senator do którego biura wpłyną materiały konkursowe,  
b) Poseł - członek Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Starszych, którego 
okręg wyborczy pokrywa się z okręgiem wyborczym Senatora  
c) osoby zaproszone przez Senatora, których doświadczenie i wiedza  
  gwarantują profesjonalną i obiektywną ocenę projektów/programów w tej  
 dziedzinie. 
 
7. Do etapu krajowego zostanie zakwalifikowany jeden projekt/program z każdego okręgu. 

Każdy Senator, na etapie okręgowym, może przyznać nagrody i wyróżnienia. 
 
8. Projekty/programy zakwalifikowane do etapu krajowego zostaną przesłane przez biura 

senatorskie do Kancelarii Senatu do 30 września 2012 r. Prace te oceni Kapituła, w skład 
której wejdą:  

a) jeden przedstawiciel Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych,  
b) jeden przedstawiciel Kancelarii Senatu, 
c) po jednym przedstawicielu reprezentującym partnerów organizatora konkursu. 



 
9. Kapituła wyłoni zwycięzcę konkursu oraz przyzna trzy wyróżnienia. 
 
10. Z oceny danych projektów/programów, w obu etapach konkursu,  wyłączeni będą 
członkowie jury/kapituły mający jakikolwiek związek z osobami składającymi zgłoszenie lub 
uczestniczącymi w realizacji zgłoszonych do konkursu programów/projektów.  

 
 

§ 7 
Kryteria oceny merytorycznej 

 
Jury i Kapituła konkursu będą oceniać projekty/programy  przyznając punkty za: 

1. Kompleksowość proponowanych rozwiązań – do 3 pkt. 
2. Innowacyjność rozwiązań proponowanych w projektach/programach –do 3 pkt. 
3. Rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej – do 3 pkt. 
4. Trwałość osiągniętych/zakładanych efektów – do 3 pkt. 
5. Partnerska współpraca z innymi podmiotami – do 3 pkt. 
6. Stopień (wielkość) zaangażowania samorządu na rzecz edukacji i integracji seniorów 

– do 3 pkt. 
7. Związek i zgodność ze strategiami rozwoju odpowiednio: gminy, powiatu, regionu, 

kraju, UE – do 3 pkt. 
 

§ 8 
Nagrody i wyróżnienia 

1. Zwycięzcy zostanie przyznany tytuł: 
„Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” 
 
2. Zwycięzca i wyróżnieni będą mieli możliwość prezentacji swoich projektów/programów 
na konferencji poświęconej działalności samorządów  na rzecz potrzeb i aspiracji  
edukacyjnych seniorów, która odbędzie się  w listopadzie 2012 r. w Senacie RP. 
a) uczestnicy etapu krajowego przyjadą do Senatu na koszt senatora – organizatora konkursu 
i/lub organizacji samorządowej.  
 
3. Nagrodzone i wyróżnione projekty/programy zostaną umieszczone w wydawnictwie 
pokonferencyjnym wydanym przez Kancelarię Senatu. 
 
4. Nagrodzone i wyróżnione projekty/programy zostaną omówione w czasopiśmie 
samorządowym „Wspólnota”. 
 
5. Wszyscy uczestnicy, których projekty/programy zakwalifikują się do etapu krajowego 
otrzymają dyplomy i pamiątkowe upominki. 

 
§ 9 

Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród 
 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji, o której mowa w par 8 
pkt.2. 
 
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia 
Załącznik nr 2 – Wykaz adresów biur senatorskich 
Załącznik nr 3 – Wykaz obszarów 100 okręgów wyborczych do Senatu 
 

Warszawa, kwiecień 2012 r. 


