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SENIORZY W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
– NIEDOCENIONY POTENCJAŁ
Seniorzy to dzisiaj ponad 9,5 mln osób, czyli ponad 25% ludności Polski.

WKRÓTCE CO TRZECI POLAK BĘDZIE SENIOREM!
Główne problemy, które dotykają starszych mieszkańców w naszych społecznościach lokalnych to
izolacja, niska aktywność społeczna, nienadążanie za postępem cywilizacyjnym oraz problemy
zdrowotne i ekonomiczne.
Wymaga to większego zaangażowania samorządu w tworzenie polityki senioralnej w ich lokalnym
środowisku.
Trzeba wykorzystać to, że osoby 60+ to grupa,
która chce być aktywna społecznie i jest zaanga-

żowana w sprawy lokalne. Niestety ich otoczenie
nie zawsze daje im szansę na rozwinięcie skrzydeł. Wiedza, doświadczenie i energia seniorów
to kapitał, na zmarnowanie którego nie możemy
sobie pozwolić, zwłaszcza w dobie kryzysu demograficznego.
Ludzie po 60-tce coraz chętniej wychodzą poza
stereotypy i mogą być aktywnymi współtwórcami
rozwoju lokalnej społeczności.

POLSKA JEST NAJSZYBCIEJ STARZEJĄCYM SIĘ
KRAJEM W EUROPIE

2020 r.
2050 r.

25%
9 788 479

40,4%
13 577 666

Procent ludności w wieku 60 lat i więcej
Już obecnie w Polsce jest więcej osób 70+ niż nastolatków, w 2025 roku osób 70+ będzie prawie
o 2 miliony więcej niż nastolatków.

POTENCJAŁ SREBRNEJ GOSPODARKI W POLSCE

Portfel polskiego
emeryta to ponad

121
mld zł rocznie

Źródło: GUS, raport Gfk „Silver Generation”

1 756 zł

2 043 zł

2 633 zł

1 milion

mediana kwot
emerytur w Polsce

w 2014 r. 19% osób
otrzymało emerytury
powyżej 2 633 zł

przeciętna kwota
emerytury

ponad milion osób
otrzymuje emerytury
powyżej 2,6 tys. zł
miesięcznie

KORZYŚCI DLA SAMORZĄDU
PARTNERSKIEGO Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
GMINA PRZYJAZNA SENIOROM
UTWORZENIE LOKALNEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA.
Na Ogólnopolskiej Karcie Seniora znajduję się nazwa i logotyp/herb Samorządu Przyjaznego Seniorom. Karta honorowana jest Polsce oraz za granicą
w ponad dwóch tysiącach punktów partnerskich. Ich lista stale rośnie.

PROMOCJA SAMORZĄDU JAKO PRZYJAZNEGO SENIOROM. Każdy samorząd
partnerski promowany jest na naszych nośnikach medialnych: Głos Seniora, www.,
FB, mailing, Głos Seniora TV oraz na eventach seniorskich. Istnieje także możliwość
nagrania spotu promującego samorząd, a następnie jego promocji wśród seniorów
i firm w Polsce. Roczny zasięg naszych działań to ponad 1 mln odbiorców.

PROMOCJA LOKALNYCH FIRM. Pomagamy przekonać lokalne firmy do honorowania Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz promocji swoich usług, produktów w Polsce i za granicą. Obecnie ponad 370 tys. osób posiada Ogólnopolską Kartę Seniora, a liczba ta stale rośnie.

MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKICH KAMPANIACH.
Każdy samorząd partnerski może przyłączyć się do organizowanych przez
Głos Seniora kampanii m.in. Stop Manipulacji – nie daj się oszukać, Stop
Telefonicznym Oszustwom, Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę, Seniorze, Kupuj Tylko Polskie Produkty, Stylowi Seniorzy czy Eko-Senior.

UDZIAŁ W TWORZENIU MAGAZYNU GŁOS SENIORA. Każda Gmina
ma możliwość współtworzenia Ogólnopolskiego Głosu Seniora poprzez tworzenie lokalnego Głosu Seniora, a także przekazywanie Głosu Seniora mieszkańcom Samorządu, którzy mogą uczestniczyć w licznych aktywizacyjno-edukacyjnych kampaniach i konkursach.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH. Seniorzy z gmin partnerskich mogą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ekonomii , zdrowia - w tym
praw pacjenta. Prowadzimy także szkolenia dotyczące srebrnej gospodarki, polityki senioralnej, dostępności oraz aktywności po 60-tce.

UCZESTNICTWO W COROCZNYCH MIĘDZYNARODOWYCH SENIORALIACH. Co roku w Krakowie organizujemy Międzynarodowe Senioralia, do
udziału w których zapraszamy wszystkie samorządy oraz organizacje partnerskie. Senioralia dają możliwość udziału w bezpłatnych wykładach, badaniach oraz występach artystycznych.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH. W ramach współpracy dajemy możliwość bezpłatnego udziału w jedno bądź dwudniowej konferencji szkoleniowej dot. Innowacyjnej Polityki Senioralnej dla
władz samorządu należącego do Programu Gmina Przyjazna Seniorom.

WSPÓŁORGANIZACJA INAUGURACJI PROGRAMU. W każdej nowej Gminie
Przyjaznej Seniorom odbywa się Inauguracja Programu, na którą zapraszani
są seniorzy, lokalni przedsiębiorcy oraz media. Wręczane są także pierwsze
egzemplarze Ogólnopolskiej Karty Seniora przez władze samorządów, a także certyfikaty dla pro-seniorskich firm honorujących OKS.

WSPARCIE GMIN W ZAKRESIE INICJATYW PRO-SENIORSKICH.
Wspieramy samorządy partnerskie w tworzeniu i rozwoju UTW, Rad Seniorów czy Klubów Seniora. Współpracujemy z ponad 150 samorządami, zasiadamy w Radzie ds. Polityki Senioralnej przy MRPiPS, Radzie Organizacji
Pacjentów przy RPP oraz w Radzie Dostępności przy MFiPR. Prowadzimy
rzecznictwo interesów i przedstawianie potrzeb samorządów na poziomie
centralnym.

Od 8 lat współpracujemy z wieloma organizacjami, instytucjami i samorządami, którym pomagamy
lepiej zrozumieć potrzeby seniorów oraz działać w obszarze ich aktywizacji i edukacji.
Są to między innymi:

Do Programu Gmina Przyjazna Seniorom przystąpiło już ponad
150 samorządów (powiatów, miast i gmin)

BYTOM

CIECHANÓW

GMINA DOBRA

STOWARZYSZENIE MANKO wspiera samorządy w prowadzeniu
polityki senioralnej poprzez program GMINA PRZYJAZNA
SENIOROM – OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA.
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KORZYŚCI DLA
SENIORÓW

KORZYŚCI DLA
LOKALNEJ GOSPODARKI

y Oszczędność przy zakupie produktów i usług
firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora.

y Lokalni przedsiębiorcy przygotowując
specjalną ofertę dla posiadaczy
Ogólnopolskiej Karty Seniora, zwracają
większą uwagę na nową grupę docelową,
jaką są osoby 60+.

y Wygoda wyrabiania Ogólnopolskiej Karty
Seniora na miejscu, np. w urzędzie gminy
lub powiatu.
y Większa liczba punktów honorujących
Ogólnopolską Kartę Seniora w gminie
i całym kraju.
y Regularne otrzymywanie Ogólnopolskiego
Magazynu Głos Seniora.
y Dostęp do edukacyjnych i aktywizacyjnych
konkursów oraz projektów organizowanych
przez Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora
i Głos Seniora TV.
y Przekonanie, że samorząd dba o seniorów,
ułatwiając im dostęp do Ogólnopolskiej Karty
Seniora, Magazynu Głos Seniora oraz innych
aktywności pro-seniorskich.
y Realny wpływ na współtworzenie Programu
poprzez promowanie Ogólnopolskiej Karty
Seniora w swoim lokalnym środowisku (każdy
senior może wprowadzić do Programu nowe
firmy, np. ulubioną kawiarnię czy fryzjera).

y Firmy partnerskie dołączają do grona ponad
2000 punktów w całej Polsce, które honorują
Ogólnopolską Kartę Seniora.
y Przedsiębiorcy mają szansę wykazać się jako
firmy odpowiedzialne społecznie.
y Przedsiębiorcy zyskują promocję
i dobry wizerunek w środowisku lokalnym
i ogólnopolskim.
y Seniorzy chętniej korzystają z usług firm
honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora.
y Przedsiębiorcy zyskują nowych,
stałych klientów.
y Seniorzy dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora
taniej podróżują (zniżki na przejazdy, noclegi,
restauracje, sanatoria).
y Zwiększa się atrakcyjność turystyczna gminy
wśród posiadaczy Ogólnopolskiej Karty
Seniora w całej Polsce.

y Możliwość współtworzenia Głosu Seniora
poprzez udział w licznych konkursach, pisanie
artykułów, wierszy i wiele innych.

y Zwiększa się zainteresowanie firmami
honorującymi Ogólnopolską Kartę Seniora
wśród polskich turystów.

y Możliwość bezpłatnego udziału
w Międzynarodowych Senioraliach –
największej imprezie seniorskiej w Polsce.

y Gmina Partnerska jest promowana
w całej Polsce wśród wszystkich posiadaczy
Ogólnopolskiej Karty Seniora i czytelników
Głosu Seniora (1 mln seniorów rocznie).

PARTNERZY BIZNESOWI, KTÓRZY NAM ZAUFALI TO MIĘDZY INNYMI:

STOWARZYSZENIE MANKO od 9 lat
pod Patronatem Honorowym i we współpracy m.in.
z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sportu,
Sejmową Komisją Polityki Senioralnej oraz wieloma
innymi instytucjami zajmuje się polityką senioralną
i wspieraniem osób starszych - ich edukacją i aktywizacją. Nasze działania z sukcesem prowadzimy na terenie
całej Polski i za granicą. Jako
aktywna organizacja pozarządowa przez ostatnie 20 lat zorganizowaliśmy ponad 300 wydarzeń
oraz 10 ogólnopolskich kampanii społecznych. Zostały one
docenione wieloma nagrodami
i wyróżnieniami tj. Kryształy Soli,
Złote Spinacze, Laury Magellana, Me
dal Obywatelski, Polska
Nagroda Inteligentnego Rozwoju, IGTC Internatio
nal Tobacco,
Alumni Award For Excellence.
Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już 370 tysięcy
seniorów, honoruje ją 2000
punktów, a ponad 150 gmin przystąpiło do naszego Programu Gmina Przyjazna Seniorom
i wydało z nami lokalną edycję OKS, która działa w danej miejscowości i całej Polsce. Magazyn
Ogólnopolski Głos Seniora o nakładzie 30 tys.
egzemplarzy dociera już do ponad 800 organizacji seniorskich w Polsce i za granicą. Nasi
przedstawiciele zasiadają w Radzie do spraw
Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Radzie Organizacji
Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz
Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej.
TRWAJĄCE KAMPANIE:

W trosce o bezpieczeństwo seniorów od kilku
lat realizujemy także kampanię „Stop manipulacji,
nie daj się oszukać” której głównym celem jest
edukacja w obszarze oszczędności, ekonomii, praw
konsumenta, manipulacyjnych technik sprzedaży
i bezpieczeństwa. Aktualnie prowadzimy kampanię
„Solidarni z Seniorami – razem damy radę”, która

uzyskała poparcie Pary Prezydenckiej RP, a jej celem jest wsparcie seniorów w naszym kraju poprzez pomoc, edukację i aktywizację. Naszym kolejnym projektem jest akcja „Seniorze, Kupuj Tylko
POLSKIE produkty!”, której głównym celem jest
zachęcenie seniorów do wspierania polskiej gospodarki i rolnictwa poprzez zakup dóbr pochodzących od polskich producentów oraz do korzystania
z polskich usług i turystyki krajowej.
Szczegóły na www.glosseniora.pl

POZNAJ SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY

I DOŁĄCZ DO NAS!
e-mail: kartaseniora@manko.pl
tel. 789 048 774; 515 387 924; 12 429 37 28
al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
www.glosseniora.pl

www.facebook.com/ogolnopolskakartaseniora
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