
Informacja o przebiegu konkursu 
„Samorząd przyjazny seniorom 2014 – 
przyjazna administracja” 

 

W bieżącym roku odbyła się czwarta edycja konkursu „Samorząd przyjazny seniorom” 

organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. 

Celem konkursu było promowanie tworzenia zintegrowanych programów 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych  

i regionalnych, uwzględniających w działaniu administracji (tak władczej, jak i świadczącej) 

uwarunkowań życiowych osób starszych i wynikających z nich potrzeb.  

W konkursie uczestniczyły samorządy wszystkich szczebli, które w latach 2012 – 2014 

realizowały lub realizują programy lub projekty uwrażliwiające administrację na potrzeby 

osób starszych i przewidujące w tym zakresie konkretne rozwiązania dotyczące sposobu jej 

działania.  

Oceny zgłoszonych projektów dokonała Kapituła konkursu składająca się  

z przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, Związku Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku 

Gmin Wiejskich oraz wydawnictwa „Publicus” i redakcji dwutygodnika „Wspólnota”. 

Wyniki konkursu : 

1 Miejsce - Miasto Zielona Góra za realizację projektu „Karta Zielonogórskiego 

Seniora”. 

2 Miejsce ex equo - Gmina Korycin za realizację projektu „Seniorzy w działaniu”, 

Gmina Dzierżoniów za realizację projektu „Stworzenie warunków dla 

rozpowszechniania regionalnych tradycji, poszukiwania jej tożsamości oraz scalanie 

pokoleń”. 

  



 

Wyróżnienia: 

1. Wyróżnienie specjalne w kategorii współpraca z innymi samorządami, instytucjami 

krajowymi i współpraca międzynarodowa: 

Powiat żagański za realizację projektu „Nie starzeje się ten kto nie ma czasu  –

Polsko-niemieckie spotkania seniorów”. 

2. Wyróżnienie specjalne w kategorii kompleksowość projektowanych lub wdrożonych 

rozwiązań: 

Gmina Czerwonak za realizację projektu „Gminny Program Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym i Starszym Mieszkańcom Gminy Czerwonak na lata 2013-

2018 ZACHOWAJ RADOŚĆ ŻYCIA”  

3. Wyróżnienie specjalne w kategorii rozwiązania sprzyjające integracji 

międzypokoleniowej: 

Miasto Legnica za realizację projektu „Centrum Seniora”. 

4. Wyróżnienie specjalne w kategorii trwałość zakładanych lub osiągniętych efektów: 

Gmina Polkowice za realizację projektu „Mieszkania Chronione dla osób 

starszych”. 

5. Wyróżnienie specjalne w kategorii partnerskie współdziałanie z instytucjami 

administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami  

na etapie planowania i realizacji rozwiązań: 

Gmina Nysa za realizację projektu „Gmina Nysa przyjazna seniorom - seniorze 

nie bój się Urzędu”. 

 


