REGULAMIN akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” – edycja 2017

I.

Idea i cel akcji

1.

Organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krotoszynie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Oddział Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie.

2.

Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc na terenie powiatu
krotoszyńskiego otwartych na potrzeby seniorów, działających poprzez dostosowanie swojej
architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy
osób, w których osoby starsze czują się swobodnie i są uprzejmie traktowane i obsługiwane.

3.

Miejsca wybrane w ramach projektu otrzymają Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom”
i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

4.

Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się 24.11.2011 r. podczas zakończenia roku
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego
Fiedlera).

II. Warunki uczestnictwa
1.

Kandydaci ubiegający się o Certyfikat wypełniają formularz zgłoszenia stanowiący Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem
poczty do dnia 13.11.2017 r. na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
(ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn).

2.

Zgłoszenia mogą składać urzędy i instytucje, firmy, organizacje oraz inne podmioty spełniające
kryteria Regulaminu wymienione w pkt. 3.

3.

Podmiot ubiegający się o certyfikat powinien spełniać następujące kryteria:


posiadać ofertę produktów i usług dostosowaną do potrzeb lub specjalnie skierowaną do
osób starszych,



oferować zniżki dla seniorów,



posiadać architekturę dostosowaną do potrzeb osób starszych,



być otwartym na potrzeby osób starszych,



inne.

III. Przyznanie Certyfikatu
1.

Weryfikacją zgłoszeń oraz wizytacją zgłaszanych miejsc zajmuje się Komisja Konkursowa
składająca się z przedstawicieli: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie, patrona medialnego. Ocena wizytowanego
miejsca następuje na podstawie formularza oceny (Załącznik nr 2) wypełnianego przez
Komisję Konkursową.
2.

Formalne rozpatrzenie zgłoszenia wraz z wizytacją zgłoszonego miejsca następuje
w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia dokumentów do udziału w akcji.

3.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wizytacji wybranych przez siebie miejsc oraz do
odrzucenia ofert i zaniechania wizytacji, jeśli na podstawie zgłoszenia uznają, że miejsce nie
spełnia wymaganych w regulaminie kryteriów.

4.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła, w składzie 4 osób, którą tworzą:


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie



Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie,



Przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Krotoszynie,


5.

Przedstawiciel mediów.

Pierwszy certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” zostaje przyznany na okres 1 roku,
natomiast kolejne mogą być przyznane na okres max. 5 lat.

6.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ponownej wizytacji wybranego miejsca
w celu zweryfikowania czy w dalszym ciągu spełnia ono kryteria zawarte w Regulaminie,
a w przypadku stwierdzenia niespełnienia w/w kryteriów do odebrania certyfikatu oraz znaku.

IV. 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. Regulamin wraz z w/w załącznikami oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Młyńska 2d/1
63-700 Krotoszyn
Tel . 62 722 88 91
oraz za pośrednictwem strony internetowej Organizatora – www.pcpr.krotoszyn.pl
Informacji udziela Zuzanna Nadzieja.

