
8 stycznia 2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja kampanii społecznej – Bezpieczny senior – 
świadomy senior” z dotacją w wysokości 50.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania 
publicznego upłynął w dniu 29 stycznia 2018 r.  

Zadanie obejmuje następujące działania: 

A. Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej 
niebezpiecznych sytuacji na jakie narażony jest senior w miejscu publicznym i w miejscu swojego 
zamieszkania. 

B. Kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażony jest senior  
w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania. 

C. Promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz poprzez organizacje 
zrzeszające seniorów,  stosowania zasad bezpiecznego zachowania. 

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się  
w dniu 9 kwietnia 2018 r. i dokonała oceny 9 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.  

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty  
z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji 
oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 450 
punktów. Oferty uzyskały następującą punktację: 

 
1. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego – 181 
2. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – 299 
3. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” – 307 
4. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonka – 174 
5. Fundacja Action – Life – 305 
6. Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor” – 214 
7. Klub Sportowy KSM TEAM – 104 
8. Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie – 199 

Oferta: Stowarzyszenia Instytut Białowieski w Białymstoku nie spełniała wymogów formalnych 
konkursu. 

 
Oferta zgłoszona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” została wybrana do realizacji 
w 2018 r. zadania pn.: „Bezpieczny Senior- Świadomy Senior”. 11 kwietnia 2018 r. Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej.  
 
 


