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Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do 
przystąpienia do projektu „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora” 
w charakterze partnera.  

Udział w projekcie wiąże się z zaoferowaniem osobom starszym, tj. w wieku 
60 lat lub więcej, specjalnych usług, ulg i/lub szczególnych uprawnień. 

JAKIE KORZYŚCI OTRZYMUJĘ Z PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU? 

 
Podmioty, które przystąpią do projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:  

 podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne  
i przyjaznego seniorom,  

 stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania 
i aktywizacji osób starszych, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców 
regionu, 

 pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności. 

Partnerzy otrzymają do wykorzystania materiały promocyjne (naklejki oraz ulotki).  

Ponadto informacja o oferowanych ulgach i przyznanych uprawnieniach umieszczona 
zostanie na stronie internetowej projektu www.seniorzy.slaskie.pl (w zakładce: Oferta dla 
seniora), a ponadto przekazywana podczas wydarzeń promujących projekt. 

JAK DZIAŁA PROJEKT „ŚLĄSKIE DLA SENIORA – ŚLĄSKA KARTA SENIORA”? 

 
Projekt „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora” umożliwia osobom w starszym wieku 
skorzystanie ze specjalnych usług, ulg i/lub szczególnych uprawnień zaoferowanych przez 
partnerów projektu.  

W miejscu, w którym mogą skorzystać z dedykowanej im oferty okazują ważny dowód 
osobisty, który potwierdza wiek 60 lat lub więcej. 

Lista aktualnych udogodnień dla seniorów dostępna jest na stronie seniorzy.slaskie.pl 
w zakładce „Oferta dla seniora”.  

Projekt jest realizowany przez Województwo Śląskie i koordynowany przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 

 



 

 
 
 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU? 

 
Podstawowym warunkiem udziału w projekcie jest zapewnienie specjalnej oferty usług, 
ulg i/lub szczególnych uprawnień.  

Nie jest istotne czy partner prowadzi swoją działalność lokalnie, czy też regionalnie.  
Istotna jest chęć udzielania dodatkowego wsparcia osobom w starszym wieku. 

Samo przystąpienie do projektu nie wymaga ponoszenia przez partnera dodatkowych 
nakładów finansowych lub pozafinansowych (jedyny koszt wiąże się z przygotowaniem 
oferty/udzieleniem ulg i uprawnień).  

Podmioty zainteresowane udziałem w inicjatywie zachęcamy do uzupełnienia formularza 
zgłoszeniowego, a następnie jego przesłanie w wersji elektronicznej na adres 
oszewczyk@rops-katowice.pl oraz drogą pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice).  

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: 
http://seniorzy.slaskie.pl/article/jak_zostac_partnerem/ 

Po weryfikacji zgłoszenia zainteresowany podmiot zostanie poinformowany pisemnie 
o przystąpieniu do projektu.  

Szczegółowych informacji na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów 
udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 
pod numerem telefonu – 32 730 68 96. 

 

JAK POWSTAŁ PROJEKT „ŚLĄSKIE DLA SENIORA – ŚLĄSKA KARTA SENIORA”? 

 

Projekt „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora” został opracowany przez Województwo 
Śląskie w odpowiedzi na dostrzegane postępujące starzenie się społeczeństwa regionu oraz 
chęć kształtowania środowiska przyjaznego dla osób w każdym wieku.  

Został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1953/70/V/2015  
z 13 października 2015 roku. 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

Projekt „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora” koordynuje:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice 

Tel. 32 730 68 96 

Fax 32 730 68 71 

www.rops-katowice.pl 

 

  

Głównym realizatorem projektu jest Województwo Śląskie: 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

ul. Ligonia 46  

40-037 Katowice 

tel. centrala 32 20 78 888 

www.slaskie.pl 

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://seniorzy.slaskie.pl 

 

 

 


