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„SREBRNA KONFERENCJA, czyli 2-dniowe spotkanie 

zachodniopomorskich rad seniorów”  
 

Termin: 31 maja (godz. 13:00) – 1 czerwca 2022 r. (zakończenie ok. 14:30) 

Miejsce konferencji: Goleniów, JF DUET Hotel, ul. Maszewska 19 

Udział bezpłatny. 

Zgłoszenia do dnia 13 maja  

 

  IDEA KONFERENCJI 

W naszym regionie powstało ich 30, w całej Polsce już ponad 400. Rady seniorów, bo o nich mowa, 

działają w lokalnych strukturach samorządowych i są głosem starszych mieszkańców. Dbają o ich 

sprawy, są rzecznikiem ich praw, wspierają lokalny samorząd swym głosem doradczym, 

konsultacyjnym i inicjatywnym.  

 

SREBNA KONFERENCJA to doskonała okazja na spotkanie zachodniopomorskich rad seniorów i 

środowiska samorządowego oraz twórczej dyskusji na temat polityki senioralnej, będącej 

jednym z kluczowych wyzwań dla Polski w kontekście starzejącego się społeczeństwa a także roli 

rad seniorów i samorządów lokalnych w jej realizacji. 

 

Zaplanowaliśmy dla Państwa szereg ciekawych prelekcji przygotowanych przez ekspertów z 

całego kraju, dwie inspirujące debaty, a także taneczny wieczorek integracyjny… 

 

  TEMATY PRELEKCJI M.IN.: 

• Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

• Najważniejsze wyzwania dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. Rekomendacje 

Rzecznika Praw Obywatelskich dla rad seniorów i samorządów lokalnych w kontekście 

polityki senioralnej. 

• Lokalne strategie senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów 

osób starszych. Dobre praktyki na przykładzie Dębna, Sławna i Wałcza. 

• Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów  

w budowaniu polityki senioralnej w Polsce. 

• Jakie działania prosenioralne mogą liczyć na wsparcie finansowe państwa. Przegląd 

programów rządowych. 

• Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 w kontekście polityki 

senioralnej. 

• Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w 

wieku senioralnym.  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA RADY SENIORÓW  
DO UDZIAŁU W „SREBRNEJ KONFERENCJI”  
GOLENIÓW, 31 maja – 1 czerwca 2022 r. 

/zgłoszenie grupowe/ 

 
 

NAZWA RADY SENIORÓW  

OSOBA ZGŁASZAJĄCA  

TELEFON DO KONTAKTU  

E-MAIL DO KONTAKTU  

LICZBA OSÓB ZGŁASZANYCH DO 
UDZIAŁU W KONFERENCJI Z RAMIENIA 
RADY SENIORÓW* 

 

 
 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  

PODPIS  

 
* - Wysyłając zgłoszenie można zgłosić dowolną liczbę członków rady seniorów. Wysłanie formularza 
zgłoszeniowego nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do udziału w „SREBRNEJ KONFERENCJI”. Organizator 
w terminie do 20 maja potwierdzi, jaka liczba osób z ramienia danej rady seniorów została zakwalifikowana 
do udziału „SREBRNEJ KONFERENCJI”. Zależeć to będzie od tego, ile rad seniorów będzie zainteresowanych 
udziałem w wydarzeniu. Przewiduje się uczestnictwo ok. 80 osób.  
 
Organizator „SREBRNEJ KONFERENCJI” zapewnia uczestnikom konferencji bezpłatny nocleg oraz wyżywienie. 
Wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowy program „SREBRNEJ KONFERENCJI” zostaną przesłane 
w tygodniu poprzedzającym konferencję, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

 
• Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a także wprowadzanie ich do systemów 
informatycznych, w zakresie związanym z realizacją projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady 



 

Projekt „Profesjonalne i zaangażowane Rady 
Seniorów” realizowany jest z dotacji 

programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG 

 
 

Seniorów”, w szczególności w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu, umożliwienia 
bieżącego kontaktu w toku realizacji projektu (np. informowanie o planowanych 
działaniach/aktywnościach, terminach, zmianach itp.), a także do celów monitoringu, 
sprawozdawczości i kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych ewaluacji. 

• Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w wyżej wymienionym celu jest Polska 
Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Szczecinie, ul. Sowińskiego 72D/8, 70-236 
Szczecin, tel. 91 350 82 62, e-mail: biuro@pfsp.pl 

• Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, która wyrażasz poprzez wypełnienie 
i podpisanie niniejszego formularza zgłoszeniowego - stanowi to dla nas wyraźne działanie 
potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie (chęć przetwarzania) Twoich danych. 

• Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie i nie sprawi to, że wcześniejsze przetwarzanie 
było niezgodne z prawem. Cofnięcie wyżej wymienionej zgody uniemożliwia jednak dalszy udział w 
Projekcie.  

• Dane osobowe są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119 Z 4.5.2016). 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS  

 
 

 
WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY WYSŁAĆ MAILOWO NA ADRES 

biuro@pfsp.pl do dnia 13 maja 2022 r.  

mailto:biuro@pfsp.pl
mailto:biuro@pfsp.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DO UDZIAŁU W „SREBRNEJ KONFERENCJI”  
GOLENIÓW, 31 maja – 1 czerwca 2022 r. 

/zgłoszenie indywidualne/ 
 

IMIĘ I NAZWISKO  

INSTYTUCJA / ORGANIZACJA  

TELEFON DO KONTAKTU  

E-MAIL DO KONTAKTU  

 
 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  

PODPIS  

 
 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do udziału w „SREBRNEJ 
KONFERENCJI”. Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji zostaną o tym fakcie poinformowane 
telefonicznie bądź mailowo najpóźniej do 20 maja br.  
 
Organizator „SREBRNEJ KONFERENCJI” zapewnia uczestnikom konferencji bezpłatny nocleg oraz wyżywienie. 
Wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowy program „SREBRNEJ KONFERENCJI” zostaną przesłane 
w tygodniu poprzedzającym konferencję, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

 
• Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a także wprowadzanie ich do systemów 
informatycznych, w zakresie związanym z realizacją projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady 
Seniorów”, w szczególności w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu, umożliwienia 
bieżącego kontaktu w toku realizacji projektu (np. informowanie o planowanych 
działaniach/aktywnościach, terminach, zmianach itp.), a także do celów monitoringu, 
sprawozdawczości i kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych ewaluacji. 
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• Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w wyżej wymienionym celu jest Polska 
Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Szczecinie, ul. Sowińskiego 72D/8, 70-236 
Szczecin, tel. 91 350 82 62, e-mail: biuro@pfsp.pl 

• Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, która wyrażasz poprzez wypełnienie 
i podpisanie niniejszego formularza zgłoszeniowego - stanowi to dla nas wyraźne działanie 
potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie (chęć przetwarzania) Twoich danych. 

• Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie i nie sprawi to, że wcześniejsze przetwarzanie 
było niezgodne z prawem. Cofnięcie wyżej wymienionej zgody uniemożliwia jednak dalszy udział w 
Projekcie.  

• Dane osobowe są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119 Z 4.5.2016). 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS  

 
 
 
 

WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY WYSŁAĆ MAILOWO NA ADRES 
biuro@pfsp.pl do dnia 13 maja 2022 r.  

mailto:biuro@pfsp.pl
mailto:biuro@pfsp.pl
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  ORGANIZATOR 

 

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 

ul. Sowińskiego 72D/8 

70-236 Szczecin 

tel. 502 792 080 

mail: biuro@pfsp.pl  

www.PFSP.pl | www.fb.com/polskafundacja  

 

 

 

  INFORMACJE DODATKOWE 
 

SREBRNA KONFERENCJA odbywa się w ramach projektu „Profesjonalne i zaangażowane 

Rady Seniorów”, który ma na celu wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów z 

regionu zachodniopomorskiego, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję 

konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych. 

W ramach projektu odbyło się 200 h warsztatów rozwojowych, z których skorzystało osiem 

rad seniorów (Dębno, Goleniów, Karlino, Kołobrzeg, Maszewo, Wałcz, Sławno, Świdwin). 

Kluczowym działaniem jest natomiast opracowanie lokalnych strategii polityki senioralnej 

dla trzech wybranych gmin, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w zakresie partycypacji 

obywatelskiej. Strategie takie powstają w Dębnie, Wałczu i Sławnie. 

 

Dowiedz się więcej: www.RadnySenior.pl | www.fb.com/radyseniorow  

 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) dzięki 

któremu odbywa się nasz projekt, jest jednym z 13 programów prowadzonych w Polsce i 

finansowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch 

przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. 

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności 

obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. 

 

Dowiedz się więcej: www.aktywniobywatele.org.pl | www.fb.com/funduszaktywniobywatele 

mailto:biuro@pfsp.pl
http://www.pfsp.pl/
http://www.fb.com/polskafundacja
http://www.radnysenior.pl/
http://www.fb.com/radyseniorow
http://www.aktywniobywatele.org.pl/
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