
REGULAMIN  KONKURSU  

„SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM 2013 – PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA”  

 

§ 1. 

Organizatorem konkursu jest Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Do współpracy zostaną 

zaproszone: Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, 

Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich oraz Pismo Samorządu Terytorialnego 

„Wspólnota”.  

§ 2. 

Celem edycji Konkursu „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” 

jest promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych dzięki dostosowaniu przestrzeni 

publicznej do potrzeb osób starszych; cel ten organizatorzy realizować zamierzają poprzez:  

– zebranie informacji o programach realizowanych przez samorządy w zakresie dostosowania 

przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych,  

– wybór rozwiązań, które najpełniej przeciwdziałają wykluczeniu osób starszych poprzez 

dostosowanie lokalnej przestrzeni publicznej do ich potrzeb,  

– upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie objętym konkursem.  

§ 3. 

W Konkursie uczestniczyć mogą samorządy wszystkich szczebli, które w latach 2011 – 2013 

realizowały lub realizują programy lub projekty dostosowujące przestrzeń publiczną do potrzeb 

osób starszych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zakończonego lub realizowanego w tym 

czasie programu lub projektu do udziału w konkursie oraz przesłanie ich pełnego opisu w sposób i 

w terminach określonych w regulaminie.  

§ 4. 

1. Zgłoszenie samorządu do Konkursu następuje przez przesłanie zgłoszenia listownie lub 

elektronicznie (na adres bss@nw.senat.gov.pl) w terminie do 30 września 2013 r. na druku 

stanowiącym załącznik do regulaminu. Zgłoszenie powinno być podpisane przez:  

– wójta, burmistrza lub prezydenta– w przypadku programów/projektów gminnych,  

– starostę – w przypadku programów/projektów powiatowych,  

– marszałka – w przypadku programów/projektów wojewódzkich. 

Do zgłoszenia załączony powinien być syntetyczny (maksymalnie 2 znormalizowane strony 

tekstu – tzn. zawierające 1800 znaków każda, licząc ze spacjami) opis projektu/programu 

dostosowującego przestrzeń publiczną do potrzeb osób starszych.  

2. Pełne opisy zgłoszonych programów/projektów (ilustrowane zdjęciami lub prezentacją 

medialną na nośniku elektronicznym) powinny być przesłane do 30 października 2013 r. Każda 

strona projektu/programu powinna być opatrzona podpisem jednej z osób podpisujących 

zgłoszenie. Do opisu dołączyć można rekomendacje partnerów realizacji zgłoszonego projektu.  
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§ 5. 

1. Oceny zgłoszonych programów/projektów dokona Kapituła konkursu składająca się z:  

– 2 przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych,  

– po jednym przedstawicielu związków samorządowych, współorganizatorów Konkursu,  

– przedstawiciela Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 

2. Prace Kapituły prowadzone będą dwuetapowo;  

– w pierwszym etapie, Kapituła dokona oceny formalnej zgłoszeń konkursowych oraz wstępnej 

oceny merytorycznej przedstawionych programów/projektów, nominując do drugiego etapu 

po 5 z każdego szczebla samorządu,  

– w drugim etapie, spośród nominowanych, Kapituła wyłoni zwycięzców w kategorii każdego 

szczebla samorządu.  

3. Członkowie Kapituły, mający jakikolwiek związek z samorządami lub osobami składającymi 

zgłoszenie albo uczestniczącymi w realizacji zgłoszonych do konkursu programów/projektów, 

który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności, podlegają wyłączeniu z oceny danego 

wniosku.  

§ 6.  

1. Kapituła konkursu oceniać będzie programy/projekty przyznając punkty z uwzględnieniem 

następujące kryteriów merytorycznych:  

– kompleksowość projektowanych lub wdrożonych rozwiązań (obszar objęty rozwiązaniem).  

– rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej,  

– trwałość zakładanych lub osiągniętych efektów,  

– partnerskie współdziałanie instytucjami administracji rządowej, organizacjami 

pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie planowania i realizacji rozwiązań,  

– współpraca z innymi samorządami, instytucjami krajowymi i współpraca międzynarodowa.  

2. Z upływem terminu zgłoszeń Kapituła określi maksymalną liczbę punktów przyznawanych w 

ramach oceny poszczególnych kryteriów merytorycznych.  

§ 7 

1. Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach (szczeblach samorządu) zostaną przyznane tytuły 

województwa, powiatu i gminy przyjaznych seniorom.  

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania w formie dyplomu za udział w 

Konkursie.  

3. Zwycięzcy oraz uczestnicy wskazani przez Kapitułę będą mieli możliwość prezentacji swojego 

programu/projektu w trakcie konferencji „Samorządy przeciw wykluczeniu osób starszych”.  

4. Najciekawsze programy/projekty zostaną przedstawione w wydawnictwie pokonferencyjnym.  

5. Najciekawsze programy/projekty zgłoszone przez uczestników będą przedmiotem publikacji w 

prasie samorządowej patronującej Konkursowi.  

§ 8 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie konferencji: „Samorządy przeciw 

wykluczeniu osób starszych”, która odbędzie się w Senacie RP.  


