
Instrumenty wsparcia 
Seniorów na Mazowszu



Bony dla seniorów II

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest wzrost samodzielności i
aktywności społecznej seniorów za pośrednictwem
bonów społecznych dla nieformalnych grup seniorów
na terenie Mazowsza.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 30.11.2023 r.



Bony społeczne

Bon społeczny w wysokości do 2000,00 zł
może zostać udzielony na realizację pomysłów
i projektów, które odpowiadają na potrzeby
seniorów i mają na celu wsparcie
samodzielności społecznej oraz aktywności
nieformalnych środowisk osób starszych.

Przedmiotem projektu mogą być, m.in.
działania kulturalne, edukacyjne, aktywizacja
fizyczna, pielęgnacja tradycji lokalnych i
wiele innych.



Jak otrzymać dofinansowanie? 

Po pierwsze – Grupa powinna przygotować pomysł na projekt,
opracować jego szczegóły, zastanowić się nad jego kosztami.

Po drugie - Trzeba złożyć Wniosek o Bon. Nabór wniosków o Bony
społeczne dla seniorów prowadzony jest w systemie ciągłym.

Po trzecie – Otrzymać pozytywną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej.

Po czwarte – zrealizować swój projekt.

Po piąte – złożyć sprawozdanie z realizacji działań projektowych

Regulamin realizacji projektu oraz niezbędne dokumenty i 
formularze dostępne są na naszej stronie internetowej: 
www.srcp.radom.pl. 

http://www.srcp.radom.pl/


Jakie będą rezultaty? 

• Obszar działania – województwo mazowieckie

• Przewidziana pula środków na realizację bonów społecznych –
554 000,00 zł

• Przewidywana liczba dotacji – 277 Bonów na terenie 
Mazowsza

• Maksymalna kwota dotacji w formie Bonu – 2 000,00 zł



Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa

Mazowieckiego.

Celem projektu jest rozwój społeczny i edukacyjny seniorów w

myśl koncepcji „uczenia się przez całe życie”.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 30.11.2023 r.

Pakiety edukacyjne 
dla mazowieckich seniorów



Dla kogo?

„Pakiety edukacyjne dla mazowieckich

seniorów” są skierowane do Seniorów na

terenie województwa mazowieckiego, a także

podmiotów działających na rzecz środowiska

senioralnego, w których działają i realizują swoje

pasje i zainteresowania seniorzy.



Co to jest „Pakiet Edukacyjny”?

Zajęcia edukacyjne (wykłady) prowadzone dla grupy
min. 10 seniorów powyżej 55 roku życia.

Wykłady prowadzą wykładowcy i pracownicy naukowi
związani z Polską Akademią Nauk, ze środowiskami
akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych
i innych placówek naukowych, którzy posiadają
co najmniej stopień naukowy doktora oraz
doświadczenie w pracy wykładowcy.



Jak wyglądają wykłady?

• Wykłady mogą być prowadzone zarówno w formie

stacjonarnej, jak również w formule zdalnej, z

wykorzystaniem aplikacji internetowych.

• Propozycje tematów wykładów, wraz z nazwiskami

wykładowców, zamieszczone są na stronie

internetowej Organizatora.



Ale jak to zrobić…?

Szczegółowe warunki projektu oraz Formularz
zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie

internetowej: www.srcp.radom.pl

Zgłoszenia na realizację „Pakietów Edukacyjnych dla
mazowieckich seniorów” można składać w trybie
ciągłym, w całym okresie realizacji projektu. Udział w
projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

http://www.srcp.radom.pl/


Trochę statystyki…

W ramach projektu zaplanowano realizację 1808 godzin 
wykładów, składających się na 252 Pakiety Edukacyjne:

 91 modułów podstawowych – pakiet jednodniowy,
realizowany w ramach 4 godzin wykładów,

 122 modułów rozszerzonych – pakiet dwudniowy,
realizowany w ramach 8 godzin wykładów,

 39 modułów wiedzy pogłębionej – pakiet trzydniowy,
realizowany w ramach 12 godzin wykładów.



Dziękuję za uwagę

Wojciech Jagielski

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, tel. 48 360 00 46

e-mail: rcp@radom.net, www.srcp.radom.pl
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