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• gminy miejskie 19
42 % • rady seniorów 8
• gminy wiejskie 81
• rady seniorów 5
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• gminy miejsko - wiejskie 19
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75 % • rady seniorów 3
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Seniorzy (osoby w wieku poprodukcyjnym):

woj. pomorskie 439 110
Reprezentowani przez Rady Seniorów 254 134 (58 %)

200 688

96 034

91 905
53 736

50 483
7 404

miejskie

189 679

56 %

wiejskie

8%

3 315
miejsko-wiejskie 7 % miasta na prawach 95 %
powiatu

Rady Seniorów - źródła finansowania

Cel Programu:
poprawa jakości i poziomu życia osób starszych
dla godnego starzenia się oraz
zagospodarowanie potencjału osób starszych
poprzez aktywność społeczną tych osób

Działania priorytetowe:
Priorytet I. Edukacja osób starszych

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz
i międzypokoleniową
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (Bezpośrednie świadczenie
usług na rzecz osób starszych)
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Projekty dofinansowane w 2015 roku 59/251
Zmieniamy życie seniora bo na Radę przyszła pora, dolnośląskie 46.596 zł
Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym, dolnośląskie 145.810 zł
Gorzowska Rada Seniorów, lubuskie 78.400 zł

Damy Rady!, zachodniopomorskie 30.000 zł
Akademia Rady Seniorów, lubuskie 35.000 zł

Projekty dofinansowane w 2014 roku 61/151
Tworzenie Rad Seniorów w Powiecie Opolskim, 141.846 zł
Czy wiesz, że Krystyna Loska i Sean Connery od dawna jeżdżą za darmo MPK? –
Osiedlowe Rady Seniorów w Akcji. Dolnośląskie 185.750 zł
Gminne Rady Seniorów na Wzgórzach Dalkowskich, lubuskie 97.298 zł
Seniorzy Decydują – rozwijamy Radę Seniorów w Sosnowcu 194.925 zł

Rady Seniorów - źródła finansowania

Projekty dofinansowane w 2016 roku 79/217
Modelowe Rady Seniorów na Opolszczyźnie 99.400 zł
Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów na Mazowszu 195.882 zł
Rada Seniorów w Borach Dolnośląskich 80.681 zł
Senior, Obywatel, Radny – Silne Obywatelskie Rady Seniorów na Mazowszu 137.020 zł
Mamy Radę – damy radę. Wsparcie Lubaczowskiej Rady Seniorów, podkarpackie
157.144 zł

Profesjonalne Rady Seniorów, śląskie 72.590 zł
Aktywne i Skuteczne Gminne Rady Seniorów w Polsce, małopolskie 105.170 zł
Kurs na Rady, małopolskie 136.000 zł
Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów, dolnośląskie 79.745 zł
Zachodniopomorskie Rady Seniorów metodą aktywizacji obywatelskiej osób starszych
139.530 zł

Rady ds. Seniorów w powiecie myśliborskim, zachodniopomorskie 164.852 zł
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Projekty dofinansowane w 2017 roku 70/165
Rady Seniorów: Profesjonalizm i Partnerstwo, śląskie, 102.900 zł
Radni 60+. Rady Seniorów jako narzędzie włączenie obywatelskiego osób 60+
i projektowania lokalnych strategii prosenioralnych, mazowieckie, 50.000 zł
Senior, Obywatel, Radny - Silne Obywatelskie Rady Seniorów na Mazowszu, 50.000 zł
Rady Seniorów na start - wsparcie rozwoju rad i inicjatyw senioralnych, dolnośląskie,
77.610 zł
Szkoła Samorządności. Program rozwijania kompetencji Rad Seniorów, mazowieckie,
50.000 zł
Silne Rady Seniorów w Polsce, mazowieckie, 113.440 zł.
Użyteczne Rady Seniorów, śląskie, 96.650 zł

Wspieramy Lubaczowską Radę Seniorów, podkarpackie, 149.792 zł
Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów, małopolskie, 145.905 zł
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Pomorskie projekty dofinansowane w 2017 roku 1/6
1. Słupsk, Centrum Inicjatyw Obywatelskich Aktywnie razem 105 310 zł

Pomorskie projekty dofinansowane w 2016 roku 2/12
1. Słupsk, Centrum Inicjatyw Obywatelskich Aktywny senior 75 490 zł
2. Gdańsk, Stowarzyszenie WAGA Założę czerwone spodnie 199 600 zł

Pomorskie projekty dofinansowane w 2015 roku 4/13
1. Sopot, Spółdzielnia Socjalna Kooperacja Rzecznik Osoby Starszej 76 610 zł

2. Gdańsk, Fundacja Hospicyjna Pomaganie jest piękne - srebrny wolontariat opiekuńczy
86 480 zł
3. Gdańsk, Fundacja Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej Senioralne poradnictwo obywatelskie
131 150 zł

4. Gdańsk RCI JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA - Obywatelskie Centrum Aktywności Seniora
w Gdańsku - Wrzeszczu 103 650 zł

Pomorskie projekty dofinansowane w 2014 roku 1/5
1. Gdańsk, Fundacja Hospicyjna Pomaganie jest piękne – aktywizacja seniorów poprzez
wolontariat opiekuńczy 95 825 zł
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Na realizację edycji 2018 Programu zaplanowano kwotę 40 mln zł.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie
od 1 marca do 31 grudnia 2018 r.

Wartość dotacji wynosi od 20 000 zł do 200 000 zł.
Wypełnienie i przesłanie elektronicznej wersji oferty w generatorze ofert
dostępnym na stronie internetowej www.senior.gov.pl
w terminie do 22 XII 2017
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w Priorytecie III. Partycypacja społeczna osób starszych
kierunki działania:
• Formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój
społeczeństwa obywatelskiego);

• Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym / publicznym;
• Sieć pomocowo – informacyjna / budowanie pozytywnego wizerunku starości,
pomoc obywatelska;
• Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz
organizacji pożytku publicznego.

Kryterium strategiczne: Projekt zakładający wsparcie osób starszych
w rzecznictwie swych interesów oraz w zrzeszaniu się.
Promowane będą także projekty realizowane na terenach dotkniętych
tegorocznymi nawałnicami.
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Podmioty składające ofertę są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego
w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji.
Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy (niefinansowy).
W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych osobowych,
konieczne jest przestrzeganie warunku dotyczącego nieodpłatnej dobrowolnej pracy
(wolontariatu).
Wartość tej pracy ustalona została:

• w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych 25 zł za 1 godzinę pracy,
• w przypadku prac ekspertów i specjalistów 75 zł za 1 godzinę pracy.
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Kryteria formalne
• Złożenie oferty on-line www.senior.gov.pl za pomocą generatora ofert przez podmiot
uprawniony do aplikowania w konkursie.
• Kompletne i prawidłowe wypełnienie wszystkich pól w Ofercie.
• Cele projektu są zgodne ze statutem organizacji
• Wskazanie przez Oferenta źródła finansowania środków własnych: świadczenia
pieniężne od beneficjentów ostatecznych mimo, że organizacja nie prowadzi
działalności odpłatnej (jeśli tak, to jest to błąd formalny).

• Oferta zawiera zadania za które planowane jest pobieranie wpłat i opłat od
beneficjentów ostatecznych, które mieszczą się w działalności gospodarczej
prowadzonej przez Oferenta (jeśli tak, to jest to błąd formalny).
• Oferta nie zwiera błędów w kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018.

• Złożone przez Oferenta sprawozdania z zadań dofinansowanych w ramach Programu
ASOS w poprzednich edycjach zostały zaakceptowane.
• Nieprzekroczenie limitu ofert (jedna oferta w Konkursie z możliwością złożenia trzech
dodatkowych ofert przez oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej).
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Kryteria oceny merytorycznej
1. zgodność przedmiotu oferty z Programem oraz wybranym Priorytetem
czy opis zadania odnosi się do obszarów, które powinny być uwzględnione w wybranym
priorytecie, zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami;
2. logika projektowa – w tym:

a) stopień identyfikacji problemu,
b) stopień identyfikacji grupy docelowej projektu,
c) prawidłowość określonych celów i ich adekwatność w stosunku do
zidentyfikowanego problemu,
d) stopień prawidłowości określonych w ofercie rezultatów,
e) stopień adekwatności i spójności zaplanowanych w ofercie działań
i przejrzystości harmonogramu,
f) stopień identyfikacji ryzyka oraz sposobów minimalizowania jego efektów,
g) stopień trwałości projektu i potencjał jego kontynuacji poza finansowaniem
z Programu ASOS;
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Kryteria oceny merytorycznej
3. kalkulacja kosztów – w tym:
a) stopień racjonalności i niezbędności kosztów z perspektywy realizacji projektu,
b) stopień adekwatności i realności stawek jednostkowych;
c) występowanie błędów w kosztorysie;
d) przejrzystość konstrukcji budżetu;
4. zasoby i doświadczenie Oferenta – w tym:
a) stopnień adekwatności wymaganego poziomu kwalifikacji i doświadczenia
kluczowych osób do skali projektu;
b) poziom doświadczenia Oferenta (oraz partnerów) w realizacji podobnych
projektów;
c) doświadczenie kluczowych osób zaangażowanych w realizację zadania w pracy
z seniorami;
5. realizacja polityki społecznej na rzecz osób starszych – w tym:
a) Stopień atrakcyjności/innowacyjności projektowanych działań dla osób
starszych;
b) stopień zaangażowania osób starszych w przygotowanie oferty;
c) uwzględnienie w ofercie uczestnictwa w projektach osób starszych o różnym
stopniu sprawności.
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Gminna Rada Seniorów

Zadania publiczne

Tryb pozakonkursowy

Organizacja pozarządowa

Inicjatywa lokalna

GMINA

Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego

Program współpracy gminy ………
z organizacjami pozarządowymi

Konkurs na realizację zadań publicznych
określonych w Programie współpracy gminy
……. z organizacjami pozarządowymi na 2018
rok, w zakresie: działań wspomagających
rozwój demokracji

