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Polityka senioralna 2022 r.

Termin ogłoszenia konkursu: marzec 2022 r.

Planowana łączna kwota dotacji: 1 600 000 zł
Obszar: „Działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Kontakt: (22) 376 85 09, (22) 376 85 10



„Działania na rzecz seniorów w zakresie 
zwiększania samodzielności i przeciwdziałania 
zagrożeniu marginalizacją społeczną”

Zadanie polegające na wspieraniu i umożliwianiu aktywnego starzenia 
się oraz prowadzenia samodzielnego, satysfakcjonującego życia np. 
poprzez zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu, dostępu 
do nowych mediów cyfrowych, edukację, budowanie i rozwijanie 
dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego, organizację wydarzeń 
oraz warsztatów skierowanych do seniorów itp.

Planowana kwota 1 dotacji: do 50 000 zł (32)

Planowana łączna kwota dotacji: 1 600 000 zł



„Partycypacja seniorów w życiu społecznym”

Kontynuacja zadania wieloletniego (2021-2023), 
polegającego na zwiększaniu udziału osób starszych 
w życiu społecznym poprzez inspirowanie lokalnych 
środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów.

Przyznana liczba dotacji: 1

Łączna kwota dotacji: 266 400 zł, z czego:
96 300 zł w 2021 r.
97 200 zł w 2022 r.
72 900 zł w 2023 r.



„Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”

Kontynuacja zadania wieloletniego (2021-2023) polegającego na 
stymulowaniu aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w myśl 
koncepcji uczenia się przez całe życie poprzez pakiety edukacyjne 
rozumiane jako zajęcia edukacyjne dla grup seniorów.

Przyznana liczba dotacji: 1 

Łączna kwota dotacji: 900 000 zł, z czego:
300 000 zł w 2021 r.
300 000 zł w 2022 r.
300 000 zł w 2023 r.



„Bony społeczne dla seniorów”

Kontynuacja zadania wieloletniego (2021-2023) polegającego na wsparciu samodzielności 
i aktywności seniorów poprzez lokalne inicjatywy społeczne finansowane na podstawie 
tzw. bonów społecznych, a podejmowane przez osoby starsze reprezentowane przez 
upełnomocnionych Liderów - przedmiotem działań mogą być m.in. działania kulturowe, 
edukacyjne, aktywizacji fizycznej czy też pielęgnacja tradycji lokalnych.

Przyznana liczba dotacji: 1 

Łączna kwota dotacji: 900 000 zł, z czego:
300 000 zł w 2021 r.
300 000 zł w 2022 r.
300 000 zł w 2023 r.



„Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów”

Kontynuacja zadania wieloletniego (2021-2023) polegającego 
na dostarczeniu seniorom poprzez platformę internetową 
(www.wirtualnysenior.pl) nowych, interesujących i dostosowanych 
do ich potrzeb treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp. 
oraz promowanie pozytywnego wizerunku aktywnego starzenia się.

Przyznana liczba dotacji: 1 

Łączna kwota dotacji: 294 350 zł, z czego:
99 700 zł w 2021 r.
99 950 zł w 2022 r.
94 700 zł w 2023 r.



„Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów”

Kontynuacja zadania wieloletniego (2021-2023) polegającego 
na poprawieniu funkcjonowania seniorów w sferze behawioralno-
poznawczej, emocjonalnej oraz ich ogólnego stanu psychicznego.

Łączna kwota dotacji: 884 690 zł, z czego:
289 130 zł w 2021 r.
297 355 zł w 2022 r.
298 205 zł w 2023 r.

Przyznana liczba dotacji: 10 



Konferencja w podregionie radomskim dotycząca wolontariatu 
opiekuńczego

Konferencje organizowane są w celu integracji 
środowiska senioralnego oraz podkreślenia aktywności 
seniorów działających na poziomie lokalnym. 
Prezentowane są różnorodne formy aktywności 
seniorów w zakresie wolontariatu opiekuńczego (tzw. 
„dobre praktyki”) oraz występ artystyczny lokalnego 
zespołu senioralnego.

Dotychczas konferencje odbyły się dla podregionu 
ostrołęckiego i płockiego.


