
 

  

 

 REGULAMIN  

IV edycji akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” 

 

I. Organizatorzy:  

Równorzędnymi organizatorami akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” w myśl zawartego Partnerstwa 

na Rzecz Rozwoju Seniorów są: Stowarzyszenie HORYZONT lider partnerstwa, Miejska Biblioteka 

Publiczna w Słupsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Gmina Słupsk, Słupska Rada 

Seniorów, Młodzieżowa Rada Seniorów, Rada Kobiet,  Słupska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego.  

 

II. Cel i przebieg akcji: 

1. Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie 

miasta Słupska i gminy wiejskiej Słupsk: organizacji pozarządowych (kierujących swoje działania do 

osób starszych); przedsiębiorstw: kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych; 

instytucji publicznych: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, 

odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez oferowanie produktów, usług  

i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej, w których osoby starsze czują się miło  

i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane. 

2. Akcja skierowana jest do wszystkich organizacji, instytucji, firm zainteresowanych   

             uzyskaniem certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, zwanego dalej certyfikatem. 

3. Miejsca, wybrane w ramach akcji otrzymują tytuł „Miejsce Przyjazne Seniorom”, będą   

             oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu oraz: 

a) Miejsca otrzymujące tytuł po raz pierwszy otrzymają certyfikat, 

b) Miejsca, które tytuł otrzymały w poprzedniej edycji akcji, otrzymają przedłużenie 

ważności certyfikatu. 

4. Miejsca przyjazne seniorom będą promowane za pośrednictwem dostępnych kanałów 

medialnych, przede wszystkim poprzez: miejski serwis internetowy www.slupsk.pl, gminny serwis 

internetowy www.slupsk.ug.gov.pl, strony internetowe organizatorów akcji (www.mopr.slupsk.pl, 

www.gops.slupsk.pl, www.mbp.slupsk.pl, www.horyzont.slupsk.pl) wraz z telewizją lokalną, 

mediami patronującymi akcji itp. 

http://www.slupsk.pl/
http://www.slupsk.ug.gov.pl/
http://www.mopr.slupsk.pl/
http://www.gops.slupsk.pl/
http://www.gops.slupsk.pl/
http://www.mbp.slupsk.pl/
http://www.horyzont.slupsk.pl/


 

  

 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Kandydaci ubiegający się o certyfikat lub jego przedłużenie wypełniają formularz zgłoszenia 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W miarę możliwości – prosimy  

o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszenia.  

2. Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony (w przypadku wysyłki zgłoszenia drogą 

elektroniczną, dokumenty powinny być najpierw podpisane a następnie zeskanowane) w siedzibie jednej  

z poniżej wymienionych placówek lub przesłany na e-mail mps@horyzont.slupsk.pl, wszelkie 

szczegółowe informacje można uzyskać u poniżej wymienionych Partnerów : 

a) Stowarzyszenie Horyzont, ul. Jaracza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: mps@horyzont.slupsk.pl , osoba 

do kontaktu: Małgorzata Mogielnicka, tel. 501 511 508 

b) Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk; e-mail: 

a.bialek@mbp.slupsk.pl, osoba do kontaktu: Anna Białek tel. 697 973792  

c) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15D, 76-200 Słupsk; e-mail: 

s.frens@mopr.slupsk.pl, osoba do kontaktu: Sebastian Ferens, tel. 59 842 68 30 lub sekretariat  

MOPR 59 842 81 26 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, ul. Sportowa 9A, 76-200 Słupsk; e-mail: 

gops@gminaslupsk.pl, osoba do kontaktu: Wiesława Werra, tel. 59 840 16 82 

 

z dopiskiem: Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom”. 

 

3. Zgłoszenia mogą składać: 

a) Instytucje publiczne, 

b) Firmy prywatne,  

c) organizacje pozarządowe,  

d) osoby fizyczne (grupa przynajmniej 3 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce   

             (posiadają pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie   

             certyfikatu, w tym przypadku należy wypełnić Załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego  

             Regulaminu), 

e)  inne spełniające kryteria Regulaminu wymienione w pkt. 4. 

mailto:mps@horyzont.slupsk.pl
mailto:mps@horyzont.slupsk.pl
mailto:a.bialek@mbp.slupsk.pl
mailto:s.frens@mopr.slupsk.pl
mailto:gops@gminaslupsk.pl


 

  

 

 

4. Instytucja (miejsce) ubiegająca się o certyfikat powinna spełniać następujące kryteria: 

a)  posiadać długoterminową / utrzymać z pierwszej edycji ofertę specjalnie skierowaną do     

               osób starszych, 

b) umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą, 

c)  realizować zniżki i rabaty dla seniorów / prowadzić ofertę bezpłatną, 

d)  być otwartą na potrzeby osób starszych i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom,  

e)  być miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym otwarciu  

                na współpracę z różnymi grupami wiekowymi. 

 

IV. Przyznanie certyfikatu 

1. Decyzję o przyznaniu lub przedłużeniu certyfikatu podejmuje Komisja Certyfikacyjna, którą 

tworzy: po 1 przedstawicielu organizatorów akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”, 1 przedstawiciel 

Słupskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Kobiet, Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, 1 senior. 

2. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja Certyfikacyjna 

składająca się z osób wymienionych w pkt. 1., z zastrzeżeniem, iż w wizytacji zgłoszonych miejsc 

wezmą udział zespoły 2-osobowe. Komisja przygotowuje listę rekomendacyjną, a ostateczna 

decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Komisję Certyfikacyjną w pełnym składzie. 

3. Ocena wizytowanego miejsca następuje na podstawie formularza oceny (Załącznik  

              nr 4) wypełnianego przez Komisję Certyfikacyjną. 

4. Certyfikat przyznawany będzie na okres 1 roku a przedłużenie na kolejny rok. 

5. Zgłoszenia będą przyjmowane od 01 marca do 30 kwietnia 2017 roku do godziny 2400 (liczy   

             się data wpływu). 

6. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się dnia  

             30 czerwca 2017 r. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatorów akcji.  



 

  

 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści (w tym dokonywania  

              w nich skrótów i zmian redakcyjnych) zawartych w nadesłanych zgłoszeniach. 

3. Załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest formularz zgłoszenia. 

4. Załącznikiem nr 5 do Regulaminu jest formularz oświadczenia o ochronie danych 

             osobowych. 

5. Regulamin wraz z w/w załącznikami do pobrania w wersji elektronicznej dostępne są  

             na stronach internetowych organizatorów: www.horyzont.slupsk.pl, www.mbp.slupsk.pl,  

                 www.mopr.slupsk.pl, www.slupsk.pl zakładka SENIOR, www.slupsk.ug.gov.pl,          

             www.gops.slupsk.pl 

 

http://www.horyzont.slupsk.pl/
http://www.mbp.slupsk.pl/
http://www.mopr.slupsk.pl/
http://www.slupsk.pl/
http://www.slupsk.ug.gov.pl,/
http://www.gops.slupsk.pl/

