
 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób 

Starszych zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu  „Złota Księga Dobrych Praktyk 

na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. 

 
 

Celem konkursu  jest promowanie i upowszechnianie wartościowych inicjatyw 

podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie zależy nam 

na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa 

spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku oraz rozwijaniu i wzbogacaniu więzi 

łączących pokolenia. 

 

 Konkurs adresowany jest do organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i 

różnorodnych instytucji publicznych realizujących oryginalne i skuteczne inicjatywy w 

następujących dziedzinach: 

 1. uczenie się przez całe życie; 

 2. utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej osób 

starszych (w tym: współpraca z pracodawcami w realizacji strategii „zarządzanie 

wiekiem”); 

 3. aktywność osób starszych na rzecz własnego pokolenia; 

 4. integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach 

wolontarystycznych – przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń; 

 5. tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc 

użyteczności publicznej);  



6. wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej 

starszych pokoleń; 

 7. wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób starszych wymagających 

opieki w ich mieszkaniach;  

8. wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej osób starszych 

(platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka 

medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.), których głównymi odbiorcami są 

seniorzy. 

 

Zgłoszone inicjatywy i przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie ekspertów Komisji ds. 

Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wyróżniające się rozwiązania 

zostaną nagrodzone umieszczeniem w prowadzonej pod patronatem Rzecznika Praw 

Obywatelskich „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób 

Starszych” oraz listem gratulacyjnym Rzecznika Praw Obywatelskich. „Złota Księga” jest 

od 2015 roku publikowana na portalu internetowym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

 Ocenie poddawane będą tylko te inicjatywy, które zostały wdrożone i można 

dokonać oceny ich efektów. Mogą one być kontynuowane, ale wnioskodawcy 

muszą wykazać, iż zakończony został przynajmniej jeden cykl działań. 

 

 Eksperci przeprowadzą ocenę zgłoszeń zawierających kompletne informacje 

wymienione w „Schemacie opisu dobrej praktyki”, na podstawie kryteriów, które 

zamieszczono poniżej. 

 

Kryteria ogólne:  

 

1. Osiągnięcie rezultatów zbieżnych z zakładanymi celami działania 

2. Staranność w planowaniu i realizacji przedsięwzięcia 

3. Zdolność danego rozwiązania do zastosowania w innym miejscu i czasie 

4. Podatność na zmiany dostosowawcze do odmiennych warunków bez utraty 

jakości  

5. Korzystna relacja między nakładami a efektami 6. Wartość dodana (w tym, 

innowacyjność) 

 

 

 



 

Kryteria specyficzne dla dziedzin, w których realizowana jest dobra praktyka - 

wskazanych przez zgłaszającego. 

 

Dziedzina działań 
  

Kryteria 

specyficzne 
  

Komentarz 
  

Źródła danych 
  

uczenie się przez całe 

życie 

  

dostępność  

  

brak barier selekcyjnych i 

dobra informacja o ofercie 

  
dane organizacji, dane 

z otoczenia organizacji, 

ocena eksperta, opinie 

uczestników 

  
adekwatność 

  

wykorzystanie różnych 

form i technik przekazu 

informacji i ćwiczenia 

umiejętności 

dostosowanych do 

specyficznych cech 

odbiorców   

utrzymywanie 

zasobów kapitału 

ludzkiego 

i wydłużanie 

aktywności 

zawodowej 

(współpraca z 

pracodawcami 

w realizacji strategii 

zarządzania wiekiem 

i strategii „ 

równowaga praca-

życie) 

wykorzystanie 

potencjału  osób 

starszych 

  

przeciwdziałanie 

marnotrawstwu zasobów 

i  celowe wykorzystanie 

specyficznych właściwości 

(doświadczenia, mądrości, 

empatii, czasu) 

  

dane organizacji, dane 

z otoczenia organizacji, 

ocena eksperta 

  

wewnątrzpokoleniowa 

aktywność osób 

starszych  

  

trafność 

  

dostosowanie działań 

podejmowanych przez 

osoby starsze na rzecz 

swojego pokolenia do 

potrzeb adresatów tych 

działań i możliwości ich 

autorów  

dane organizacji, dane 

z otoczenia organizacji, 

ocena eksperta, opinie 

uczestników 

  

partycypacja 

  

zaangażowanie 

beneficjentów w realizację 

programu 

dane organizacji, dane 

z otoczenia organizacji, 

ocena eksperta, opinie 

uczestników 

integracja pokoleń 

w edukacji, kulturze, 

aktywności 

politycznej 

i działaniach 

wolontarystycznych; 

przeciwdziałanie 

samowykluczeniu 

i izolacji starszych 

pokoleń 

wielopokoleniowość 

  

aktywna rola 

przedstawicieli wszystkich 

pokoleń zaangażowanych 

w oceniane działanie 

  

dane organizacji, dane 

z otoczenia organizacji, 

ocena eksperta 

  



tworzenie  przyjaznej 

ludziom starszym 

przestrzeni publicznej 

(komunikacji i miejsc 

użyteczności 

publicznej) 

  

wielofunkcyjność 

  

możliwość zaspokojenia 

różnorodnych potrzeb 

w wybranym miejscu 

  

dane organizacji, dane 

z otoczenia organizacji, 

ocena eksperta, opinie 

użytkowników 

  
dostępność 

przestrzenna 

  

rozmieszczenie urządzeń 

adekwatne do struktury 

przestrzennej obszaru 

wzmacnianie 

kondycji  zdrowotnej, 

sprawności 

i aktywności ruchowej 

i turystycznej 

starszych pokoleń 

oferta dostosowana 

do rzetelnie 

zdiagnozowanych 

fizycznych 

możliwości 

uczestników 

osoby w starszym wieku 

cierpią na różnorodne 

schorzenia i doświadczają 

fizycznych ograniczeń; 

oferta aktywizująca musi 

być „szyta na miarę” 

dane organizacji, dane 

z otoczenia organizacji, 

ocena eksperta, opinie 

uczestników 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest pod adresem: 

www.zlotaksiega.rpo.gov.pl  

 Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o pobranie formularza w formie 

elektronicznej. Po wypełnieniu należy wersję papierową formularza (poświadczoną przez 

osobę upoważniona do reprezentowania organizacji/instytucji) oraz dodatkową 

dokumentację (o ile wnioskodawca uzna, że jest ona potrzebna) wysłać na adres: Biuro 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Projektów Społecznych, Al. Solidarności 77,   

00-090 Warszawa oraz elektronicznie na adres e-mail: zlotaksiega@brpo.gov.pl 

  

Czekamy na zgłoszenia do dnia 30 października 2017 roku. 

 

http://www.zlotaksiega.rpo.gov.pl/
mailto:zlotaksiega@brpo.gov.pl

