
 

 

Regulamin konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom”

 

I. Organizatorzy 

1. Organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest Warszawska Rada Seniorów 

oraz Miasto Stołeczne Warszawa. 

Projektów Społecznych.

II. Idea konkursu i przebieg akcji

1. Głównym celem akcji jest wyróżnienie

seniorów, działających na terenie miasta Warszawy

architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do 

tej grupy, w których osoby starsze czują się swobodni

obsługiwane. 

2. Konkurs na „Miejsca Przyjazne Seniorom” 

otwartych na potrzeby osób starszych 

w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013

Radę m.st. Warszawy 5 grudnia 2013 r. 

integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skie

3. Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji 

zainteresowanych uzyskaniem 

4. Certyfikat „Miejsca Przyjazne

kategoriach:  

a. publiczne instytucje obsługi mieszkańców,

b. sport i rekreacja

c. kultura, rozrywka, edukacja,

d. gastronomia tj. bary mleczne, 

e. zakłady opieki zdrowotnej

5. Miejsca wybrane w ramach 

oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.
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Załącznik do uchwały
Warszawskiej Rady Seniorów

 

Regulamin konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom”

Organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest Warszawska Rada Seniorów 

oraz Miasto Stołeczne Warszawa.  Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i 

Projektów Społecznych. 

i przebieg akcji 

Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby 

ących na terenie miasta Warszawy poprzez dostosowanie swojej 

architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do 

tej grupy, w których osoby starsze czują się swobodnie i są uprzejmie traktowane i 

onkurs na „Miejsca Przyjazne Seniorom” ma na celu promowanie instytucji 

otwartych na potrzeby osób starszych i jest jednym z celów technicznych wskazanych 

w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 

.st. Warszawy 5 grudnia 2013 r. Cel Techniczny 1.3 Rozwój oferty 

integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów. 

Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych 

esowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”

„Miejsca Przyjaznego Seniorom” przyznawany będzie

publiczne instytucje obsługi mieszkańców, 

sport i rekreacja, 

kultura, rozrywka, edukacja, 

gastronomia tj. bary mleczne, niedrogie restauracje, kawiarnie,

opieki zdrowotnej, apteki. 

Miejsca wybrane w ramach konkursu otrzymają na dany rok

oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. 
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cznik do uchwały nr 8 
Warszawskiej Rady Seniorów 

z 25 maja 2016r. 

Regulamin konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom” 

Organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest Warszawska Rada Seniorów 

realizuje Biuro Pomocy i 

i promowanie miejsc otwartych na potrzeby 

poprzez dostosowanie swojej 

architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do 

e i są uprzejmie traktowane i 

ma na celu promowanie instytucji 

i jest jednym z celów technicznych wskazanych 

 uchwalonym przez 

Cel Techniczny 1.3 Rozwój oferty 

i podmiotów gospodarczych 

certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. 

będzie w następujących 

niedrogie restauracje, kawiarnie, 

na dany rok certyfikat i będą 



 

6. Certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”

podmiot nie może się 

przyznanie certyfikatu, stanowi

7. Z udziału w akcji wyłączone

rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.

8. Wykaz instytucji i organizacji, które otrzymały Certyfikat, będzie nieodpłatnie 

publikowany w materiałach promocyjn

informacyjnych Warszawskiej Rady Seniorów oraz w s

www.senioralna.um.warszawa.pl

przekazana mediom. 

9. Konkurs ma charakter cykliczny i przeprowadzany jest corocznie.

III. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie „Wniosku o przyznanie 

Certyfikatu”, stanowiącego 

seniorów m.st Warszawy w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce prowadzonej 

działalności przez zgłoszony podmiot.

2. Zgłoszenie musi zostać 

a) osobiście, 

b) za pośrednictwem poczty 

adres: 

• rady seniorów w dzielnicy 

• Warszawskiej Rady Seniorów 

powołanej rady seniorów

3. Zgłoszenia mogą składać:

a) instytucje, 

b) firmy, 

c) organizacje, 

d) urzędy, 

e) każdy pełnoletni mieszkaniec Warszawy

Zgłaszający musi posiada

zgłaszanego miejsca na

wypełnić Załącznik nr 2

4. Podmiot ubiegający się o certyfikat powin
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at „Miejsce przyjazne seniorom” dotyczy konkretnego miejsca, co oznacza, 

ę nim posługiwać w innej lokalizacji niż wskazana w

, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na 

rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.

Wykaz instytucji i organizacji, które otrzymały Certyfikat, będzie nieodpłatnie 

publikowany w materiałach promocyjnych Urzędu m.st. Warszawy, 

informacyjnych Warszawskiej Rady Seniorów oraz w serwisie internetowym

www.senioralna.um.warszawa.pl Informacja o przyznaniu certyfikatu

charakter cykliczny i przeprowadzany jest corocznie. 

Warunki uczestnictwa 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie „Wniosku o przyznanie 

Certyfikatu”, stanowiącego Załącznik nr 1  do Regulaminu i jego dostarczenie 

m.st Warszawy w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce prowadzonej 

działalności przez zgłoszony podmiot. 

Zgłoszenie musi zostać dostarczone w wersji papierowej: 

za pośrednictwem poczty z dopiskiem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” 

w dzielnicy m. st. Warszawy, 

Warszawskiej Rady Seniorów wnioski z dzielnic gdzie nie ma jeszcze 

anej rady seniorów,  

Zgłoszenia mogą składać: 

każdy pełnoletni mieszkaniec Warszawy. 

osiadać pisemną zgodę dyrektora, kierownika, właściciela 

miejsca na udział w konkursie, w tym przypadku należy dodatkowo 

2  - Zgoda na udział w konkursie - do niniejszego Regulaminu.

się o certyfikat powinien spełniać następujące 
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ego miejsca, co oznacza, że 

wskazana we wniosku o 

cznik nr 1 do Regulaminu. 

są podmioty, które statutowo podejmują działania na 

rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań. 

Wykaz instytucji i organizacji, które otrzymały Certyfikat, będzie nieodpłatnie 

Warszawy, materiałach 

erwisie internetowym 

przyznaniu certyfikatu będzie również 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie „Wniosku o przyznanie 

do Regulaminu i jego dostarczenie do rady 

m.st Warszawy w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce prowadzonej 

z dopiskiem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” na 

z dzielnic gdzie nie ma jeszcze 

pisemną zgodę dyrektora, kierownika, właściciela 

, w tym przypadku należy dodatkowo 

do niniejszego Regulaminu. 

następujące kryteria: 



 

a) posiadać ofertę

zniżki i rabaty lub wydarzenia

b) posiadać architektur

do osób starszyc

c) być miejscem do którego uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym 

dostępie dla wszystkich grup wiekowych,

d)  wykazywać otwartość

oczekiwaniom. 

 

IV. Procedura przyznania

1. Złożony wniosek podlega 

a) rady seniorów w dzielnicy w której został złożony wniosek

dzielnicy gdzie nie została powołana rada seniorów 

Seniorów, 

b) Zespołu ds. Miejsc Przyjaznych Seniorom powołan

Seniorów, w skład którego wchodzą

- Warszawską Radę Seniorów 

- rady  seniorów w dzielnicach 

2. Rada seniorów w dzielnicy przekazuje do Zespołu ds. Miejsc Przyjaznych Seniorom  

wnioski wraz z opinią, zgodnie z 

Przyjaznego Seniorom w kategorii o których mowa w pkt. II.4 Regulaminu.

3. Zespół ds. Miejsc Przyjaznych Seniorom przeprowadza wizytację rekomendowanych 

miejsc z zastrzeżeniem, iż w wizyta

dokonać osoba z dzielnicy w której znajduje się wizytowany podmiot. 

4. Wizytacja polegać będzie na weryfikacji informacji zawartych we wniosku oraz 

uzupełnienie opinii sporządzon

stanowiącą Załącznik nr

kategorii o których mowa w pkt. II.4 Regulaminu.

5. Decyzję o przyznaniu certyfikatu Miejsca Przyjaznego Seniorom 

kategoriach podejmuje 

przedstawiciele: 

- Warszawskiej Rady Seniorów

- Urzędu m.st. Warszawy 
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ę specjalną skierowaną do osób starszych, realizowaną poprzez 

lub wydarzenia, 

architekturę oraz wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowanej 

do osób starszych, 

do którego uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym 

dostępie dla wszystkich grup wiekowych, 

wykazywać otwartość na potrzeby osób starszych i wychodz

 

a certyfikatu 

odlega dwu etapowej ocenie: 

a) rady seniorów w dzielnicy w której został złożony wniosek lub 

dzielnicy gdzie nie została powołana rada seniorów – przez Warszawską Radę 

b) Zespołu ds. Miejsc Przyjaznych Seniorom powołany przez Warszawską Radę  

, w skład którego wchodzą osoby wskazane przez: 

Seniorów – 1 osoba, 

seniorów w dzielnicach – po 2 osoby. 

Rada seniorów w dzielnicy przekazuje do Zespołu ds. Miejsc Przyjaznych Seniorom  

z opinią, zgodnie z Załącznikiem nr od 3a do 3e - Karta Oceny

Przyjaznego Seniorom w kategorii o których mowa w pkt. II.4 Regulaminu.

Zespół ds. Miejsc Przyjaznych Seniorom przeprowadza wizytację rekomendowanych 

z zastrzeżeniem, iż w wizytacji wezmą udział min. 2 osoby. Wizytacji nie może 

dokonać osoba z dzielnicy w której znajduje się wizytowany podmiot. 

Wizytacja polegać będzie na weryfikacji informacji zawartych we wniosku oraz 

sporządzonej przez radę seniorów w dzielnicy m.st. Warszawy, , 

ałącznik nr od 3a do 3e - Karta Oceny Miejsca Przyjaznego Seniorom w 

kategorii o których mowa w pkt. II.4 Regulaminu. 

Decyzję o przyznaniu certyfikatu Miejsca Przyjaznego Seniorom 

podejmuje Kapituła Konkursu w skład której wchodzą wyznaczeni 

Warszawskiej Rady Seniorów – 3 osoby, 

Urzędu m.st. Warszawy – 2 osoba 
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, realizowaną poprzez 

wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowanej 

do którego uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym 

na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich 

lub - w przypadku 

przez Warszawską Radę 

przez Warszawską Radę  

Rada seniorów w dzielnicy przekazuje do Zespołu ds. Miejsc Przyjaznych Seniorom  

Karta Oceny Miejsca 

Przyjaznego Seniorom w kategorii o których mowa w pkt. II.4 Regulaminu. 

Zespół ds. Miejsc Przyjaznych Seniorom przeprowadza wizytację rekomendowanych 

osoby. Wizytacji nie może 

dokonać osoba z dzielnicy w której znajduje się wizytowany podmiot.   

Wizytacja polegać będzie na weryfikacji informacji zawartych we wniosku oraz 

lnicy m.st. Warszawy, , 

Karta Oceny Miejsca Przyjaznego Seniorom w 

Decyzję o przyznaniu certyfikatu Miejsca Przyjaznego Seniorom w poszczególnych 

Kapituła Konkursu w skład której wchodzą wyznaczeni 



 

 

V. Ważne terminy konkursu

1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 30 

kalendarzowego do godziny 16.00 (liczy się data wpływu).

2. Rozpatrzenie wniosków 

kalendarzowego. 

3. Wizytacja zgłoszonego miejsca

kalendarzowego. 

4. Decyzja o przyznaniu certyfikatów 

roku kalendarzowego  

5. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się 

kwartale kolejnego roku

VI. Postanowienia końcowe

1. Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatorów 

konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści 

nadesłanych zgłoszeniach oraz

3.  Wszelkie dodatkowe informacje oraz Regulamin wraz z w/w załącznikami można 

uzyskać w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Warszawa ul. Niecała 2 , a także za 

pośrednictwem strony internetowej organizatora 
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Ważne terminy konkursu 

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 30 sierpnia 

godziny 16.00 (liczy się data wpływu). 

wniosków przez radę seniorów w dzielnicy do 30 września 

zgłoszonego miejsca następuje w terminie do 30 listopada

Decyzja o przyznaniu certyfikatów zostanie podjęta w terminie do 31

 

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się 

kolejnego roku kalendarzowego. 

Postanowienia końcowe 

zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatorów 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści 

nadesłanych zgłoszeniach oraz dokonywania w nich skrótów i zmian redakcyjnych

Wszelkie dodatkowe informacje oraz Regulamin wraz z w/w załącznikami można 

w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Warszawa ul. Niecała 2 , a także za 

pośrednictwem strony internetowej organizatora – www.senioralna.um.warszawa.pl
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sierpnia danego roku 

września danego roku 

listopada danego roku 

w terminie do 31 grudnia danego 

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się w I 

zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatorów 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści zawartych w 

a w nich skrótów i zmian redakcyjnych. 

Wszelkie dodatkowe informacje oraz Regulamin wraz z w/w załącznikami można 

w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Warszawa ul. Niecała 2 , a także za 

www.senioralna.um.warszawa.pl  


