Regulamin Programu
„Przyjaciel Seniorów”

§ 1 Postanowienia ogólne
• Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady programu „Przyjaciel
Seniorów”.
•

Organizatorem

programu

jest

Wrocławskie

Centrum

Rozwoju

Społecznego (WCRS) - Wrocławskie Centrum Seniora, z siedzibą przy pl.
Dominikańskim 6 we Wrocławiu, 50-159, zwane dalej "Organizatorem".
• Celem programu jest wyróżnienie osób, które aktywnie działają na rzecz
poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych zamieszkałych na terenie
Gminy Wrocław.
§ 2 Przebieg Programu
1. Warunkiem przystąpienia do Programu i starania się o Tytuł „Przyjaciela
Seniorów” jest zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza
znajdującego się w Załączniku nr 1 Regulaminu na stronie Wrocławskiego
Centrum Seniora www.seniorzy.wroclaw.pl - „Wrocławskie Dni Seniora".
Formularz

zgłoszeniowy

przesłać

do

dnia

do

22

Programu
sierpnia

„Przyjaciel
2022

Seniorów”

r.na

adres

można
mailowy

aleksandra.kolodziej@wcrs.pl lub dostarczyć osobiście do Wrocławskiego
Centrum Seniora,pl. Dominikański 6, pok. 28.
2. Zgłoszenia mogą składać:
emerytów

i

rencistów,

kluby

organizacje

seniora, rady osiedla, związki
pozarządowe

(stowarzyszenia,

fundacje) i inne instytucje społeczne, kulturalne i edukacyjne (szkolnictwo
wyższe).
3. Aby uzyskać Tytuł „Przyjaciela Seniorów” Kandydat musi spełnić
poniższe kryteria:
•

przez

minimum

5

lat

prowadzić

działalność

zamieszkujących na terenie miasta Wrocławia,

na

rzecz

seniorów

• realizować programy zmierzające do poprawy sytuacji i jakości życia
seniorów,
• promować inicjatywy związane z działaniami na rzecz seniorów,
•

propagować

w

społeczeństwie

ideę

zmiany

postrzegania

obrazu

seniorów,
•

podejmować

współpracę

z

innymi

podmiotami

w

obszarze

prosenioralnym.
4. Zgłoszenie wymaga:
• podania danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami
podmiotów

zgłaszających

Kandydata

określonych

w

§

2,

zgodnie

z Załącznikiem nr 1 (Formularz zgłoszeniowy do Programu „Przyjaciel
Seniorów”),
• wskazania Kandydata programu „Przyjaciel Seniorów”,
•

podania

adresu

korespondencyjnego

Kandydata,

nr

telefonu,

adresu e-mail,
• uzasadnienia wybranej kandydatury,
• wyrażenia pisemnej zgody przez Kandydata do przystąpienia do
Programu „Przyjaciel Seniorów”.
5. Tytuł „Przyjaciela Seniorów” przyznawać będzie Kapituła, składająca się
z członków Wrocławskiej Rady Seniorów, działającej przy Urzędzie
Miejskim Wrocławia.
6. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje w dniu posiedzenia Kapituły.
§ 3 Postanowienia końcowe
• Regulamin Programu znajduje się do wglądu we Wrocławskim Centrum
Seniora, pl. Dominikański 6, pok. 28 oraz na stronie Wrocławskiego
Centrum Seniora www.seniorzy.wroclaw.pl –„Wrocławskie Dni Seniora".
• Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie Programu należy kierować na
adres

mailowy

aleksandra.kolodziej@wcrs.pl

telefonu 71 7724 940.

albo

pod

numer

