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Projekt dofinansowany  ze środków  
Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Seniorzy to dzisiaj ponad 8,5 mln osób, czyli ponad 22% 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 zaangażowana 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 stać się cennymi 
odbiorcami oferty dotyczącej zdrowia, turystyki oraz kultury. 

SENIORZY  
W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

– NIEDOCENIONY POTENCJAŁ

GDYNIA – FORUM WIZJA ROZWOJU NINA STEFAŃSK A - ST YLOWA SENIORK A

PROGRAM GMINA PRZYJAZNA SENIOROM 
ZAKŁADA:

 y aktywizację i edukację seniorów

 y wsparcie samorządu w tworzeniu nowego pola 
do współpracy pro-seniorskiej 

 y przekazanie odpowiednich narzędzi wspomagających lokalną politykę senioralną 
(Ogólnopolska Karta Seniora, Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora, Senioralia) 

 y wdrożenie pracowników urzędów odpowiedzialnych za kontakt z seniorami 
w Program Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz wsparcie podczas wprowadzania  
Karty do środowiska lokalnego

 y wprowadzenie lokalnych przedsiębiorców do Programu Ogólnopolskiej Karty 
Seniora

 y edukowanie właścicieli firm w obszarze srebrnej gospodarki

 y współpracę podczas wydarzeń organizowanych dla seniorów (wspieramy lokalne 
przedsięwzięcia pro-seniorskie, np. Dni Seniora, Senioralia, Senioriady)

stowarzyszenie manko  
wspiera samorządy  
we wdrażaniu polityki 
senioralnej poprzez program 
gmina przyjazna seniorom

Patroni Honorowi naszych pro-seniorskich projektów:

Przewodnicząca Sejmowej 
Komisji Polityki Senioralnej 

Małgorzata Zwiercan

INAUGURACJA W CEKCYNIE
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 y wydać lokalną (gminną lub powiatową) 
edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora  
(karta ważna jest na terenie całego kraju)

 y zachęcać lokalnych przedsiębiorców 
do udziału w Programie Ogólnopolska 
Karta Seniora

 y dystrybuować wśród swoich mieszkańców 
Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora

 y starać się organizować, przynajmniej raz 
do roku, Dzień Seniora lub inne wydarzenia 
dla osób 60+

 y posiadać lub wspierać powstanie 
organizacji seniorskiej np. Klubu Seniora 
lub Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 y wspomagać istniejącą Radę Seniorów 
lub starać się o jej powstanie

Do Programu Gmina Przyjazna 
Seniorom przystąpiło 
już  130 samorządów  

(powiatów, miast i gmin)

Jakie warunki należy 
spełnić aby otrzymać 
Certyfikat gmina 
przyjazna seniorom? 

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

Nasze Stowarzyszenie wspiera i daje narzędzia niezbędne 
do współtworzenia Programu Gmina Przyjazna Seniorom. 

Pomożemy wprowadzić wszystkie elementy Programu 
w Państwa samorządzie. 

BYTOM CIECHANÓW GMINA DOBRA GRYBÓW JASTRZĘBIE 
ZDRÓJ

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE

MALBORK GMINY NĘDZA NYSA OLKUSZ

JELENIA GÓRA JERZMANOWICE-
PRZEGINIA

KIELCE KORONOWO LĘBORK – POWIAT

OSTRÓDA RADOM RZESZÓW SANDOMIERZ STARY SĄCZ

WŁOCŁAWEK ZAKOPANE ZIELONKA ZGORZELEC

INAUGURACJA W GRYBOWIE

INAUGURACJA W BOLESŁ AWIU
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PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA W EDYCJI LOKALNEJ

Program Ogólnopolska Karta Seniora ma na celu aktywizację 
oraz edukację seniorów z zakresu zdrowia, prawa, ekonomii 
i bezpieczeństwa. W całej Polsce już 300 000 seniorów posiada 
Ogólnopolską Kartę Seniora, a honoruje ją 2000 punktów 
(uzdrowiska, ośrodki zdrowia, instytucje kultury i firmy usługowe). 

Zniżki przy okazaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora sięgają do 50%, a na wyjeździe do 
sanatorium można zaoszczędzić nawet 300 zł.

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje osobom, które ukończyły 60-ty rok życia, 
a wyrobienie jej jest bardzo proste. Wystarczy zgłosić się do urzędu samorządu lokalnego, 
który dołączył do Programu Ogólnopolska Karta Seniora. Następnie trzeba wypełnić 
formularz zgłoszeniowy i od razu otrzymuje się bezpłatną i bezterminową Kartę, działającą 
w danej miejscowości oraz w całej Polsce. Co ważne, Karta jest współtworzona przez 
samych seniorów, którzy ze wsparciem organizatora i samorządu pozyskują lokalne firmy 
honorujące Kartę. 

Program aktywizuje i edukuje także lokalnych przedsiębiorców w zakresie srebrnej 
gospodarki, uświadamiając im jak olbrzymi potencjał konsumencki drzemie w tej grupie 
społecznej.

GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

Każda gmina czy miasto może w dowolnym momencie dołączyć do Programu Gmina 
Przyjazna Seniorom. Wystarczy się z nami skontaktować i omówić szczegóły porozumienia. 
Dzięki temu seniorzy będą mogli w kilka minut wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora 
w edycji lokalnej (ważnej również na terenie całej Polski), bez ponoszenia kosztów 
związanych z wysyłką dokumentów do naszego biura w Krakowie. Wszystko po to, żeby 
jeszcze skuteczniej działać lokalnie i pro-seniorsko.

 y przyznanie gminie Certyfikatu Gmina Przyjazna Seniorom

 y wyprodukowanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty 
Seniora (gminy, miasta lub powiatu), która jest honorowana 
na terenie całej Polski

 y zorganizowanie inauguracji Programu, podczas której 
wręczone zostaną pierwsze egzemplarze lokalnej edycji 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także pierwsze certyfikaty 
lokalnym przedsiębiorcom honorującym Kartę

 y regularne dostarczanie Ogólnopolskiego Magazynu Głos 
Seniora

 y wsparcie lokalnych inicjatyw pro-seniorskich

 y aktywizowanie seniorów, samorządu oraz przedsiębiorców 
poprzez współtworzenie Programu

 y objęcie patronatem medialnym Ogólnopolskiego Magazynu 
Głos Seniora wydarzeń pro-seniorskich w gminie

 y umożliwienie publikacji materiałów na temat gminy 
w ogólnopolskim magazynie Głos Seniora

 y większe zainteresowanie przedsiębiorców srebrną 
gospodarką i troską o potrzeby seniorów

 y uczestniczenie w nowych kampaniach i inicjatywach  
pro-seniorskich, np. Stop manipulacji, nie kupuj 
na prezentacji!, Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec, 
Bezpieczny Senior, realizowanych przez Stowarzyszenie 
MANKO 

czym jest  
ogólnopolska karta seniora 

w edycji lokalnej i program 
gmina przyjazna seniorom?

korzyści dla samorządu 
partnerskiego z programu  
gmina przyjazna 
seniorom:
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 y oszczędność na usługach i produktach firm 
honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora

 y oszczędność na wysyłce pocztowej formularza 
zgłoszeniowego, niezbędnego do wyrobienia 
karty = koperta + znaczek w dwie strony  
(około 6 zł) 

 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 łatwiejszy dostęp do wykładów edukacyjnych 
i aktywizacyjnych, konkursów i projektów 
organizowanych przez Ogólnopolski Magazyn 
Głos Seniora

 y przekonanie, że samorząd dba o seniorów, 
ułatwiając im dostęp do Ogólnopolskiej Karty 
Seniora, Magazynu Głos Seniora oraz innych 
aktywności

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

 y firmy partnerskie dołączają do grona 
ponad 1500 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

 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)

 y zwiększa się atrakcyjność 
turystyczna gminy wśród posiadaczy 
Ogólnopolskiej Karty Seniora w całej 
Polsce

 y zwiększa się zainteresowanie firmami 
honorującymi Ogólnopolską Kartę 
Seniora wśród polskich turystów

 y Gmina Partnerska jest promowana 
w całej Polsce wśród wszystkich 
posiadaczy Ogólnopolskiej Karty 
Seniora i czytelników Głosu Seniora  
(0,5 miliona seniorów rocznie)

korzyści dla seniorów 
z programu  

gmina przyjazna seniorom:
KORZYŚCI DLA LOKALNEJ GOSPODARKI 
Z PROGRAMU GMINA PRZYJAZNA SENIOROM:
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NYSA ZŁOT Y STOK

ŚWIĘTOCHŁOWICE

JASIEŃ MIKOŁÓW

BISKUPIEC RADOMSKO

IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

Stowarzyszenie MANKO jest organizatorem i jedynym dystrybutorem Ogólnopolskiej 
Karty Seniora oraz jej wydań lokalnych, która uprawnia do zniżek w ponad 1 500 
firmach. Stowarzyszenie działa od ponad 20 lat, z sukcesami realizując wiele kampanii 
społecznych. Największą z nich, która przyczyniła się do zmiany prawa w Polsce, jest 
Lokal bez papierosa – Polska bez dymu. Dzięki niej od wielu lat palenie w miejscach 
publicznych jest zabronione. Stowarzyszenie edukując Polaków z zakresu zdrowia 
i ekonomii przeprowadziło liczne kampanie: Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, 
RyzykoKochania, Życie znaczna się po 60-tce. Dzięki działaniom pro-społecznym nasze 
Stowarzyszenie otrzymało wiele nagród za swoje osiągnięcia. Wśród nich można 
wymienić: IGTC International Tobacco Alumni Award For Excellence, Kryształy Soli, Złote 
Spinacze, Laury Magellana oraz Medal Obywatelski.  

Stowarzyszenie MANKO jako aktywna organizacja pozarządo-
wa przez ostatnie 20 lat zorganizowało ponad 300 wydarzeń 
oraz 8 ogólnopolskich kampanii społecznych.

Obecnie nasze działania skupiają się na aktywizacji i edu-
kacji osób 60+. Jesteśmy wydawcą Ogólnopolskiego 
Magazynu Głos Seniora, który w nakładzie 30 tys. eg-
zemplarzy dociera do odbiorców w całej Polsce za pośred-
nictwem 800 organizacji seniorskich. Wydajemy Ogólno-
polską Kartę Seniora oraz tworzymy Program Gmina 
Przyjazna Seniorom.

Aktualnie prowadzimy kampanię Stop manipulacji, nie 
kupuj na prezentacji!, której głównym celem jest edukacja 
w obszarze oszczędności, ekonomii, praw konsumenta, 
manipulacyjnych technik sprzedaży i bezpieczeństwa. 
Projekt skierowany jest do seniorów, którzy najczęściej 
uczestniczą w pokazach i prezentacjach. Ma on ich 
ostrzegać przed dokonywaniem zakupów w warunkach, 
które nie sprzyjają rozważnemu podjęciu decyzji.

 Naszym kolejnym projektem jest Patriotyczny Głos Seniora  
– Śladami Niepodległej, który ma sprzyjać rozwojowi  
lokalnego patriotyzmu, międzypokoleniowej edukacji histo-
rycznej oraz budowaniu tożsamości lokalnej.   Czekamy na 
artykuły i zdjęcia seniorów opisujące ślady walki o nie-
podległość w ich okolicy. Ukażą się one w specjalnym 
wydaniu Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora i będą 
promować ich miejscowość jako miejsce historyczne.  
Szczegóły na www.glosseniora.pl/patriota.

zdjęcia z inauguracji programu 
gmina przyjazna seniorom 

TRWAJĄCE KAMPANIE:

NIE DAJ SIĘ 

OSZUKAĆ!
SENIOR
DZIAŁKOWIEC
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i dołącz do nas!
Poznaj szczegóły współpracy

	  kartaseniora@manko.pl

   12 429 37 28; 789 048 774; 515 387 924; 798 591 780

   al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków

   www.glosseniora.pl

     www.facebook.com/ogolnopolskakartaseniora

KRZYSZTOF ZANUSSI IRENA SANTOR WIRGINIA SZMYT - DJ WIKA ALEKSANDER DOBA ALEKSANDER DOBA


