
Powiat Wągrowiecki wyróżniony przez Senat

W dniu 27 listopada 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja "Samorząd przyjazny 

edukacji  seniorów",  podczas  której  ogłoszono  wyniki  ogólnopolskiego  konkursu 

pn. "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej". 

Organizatorem  konkursu  był  Senat  Rzeczpospolitej  Polskiej,  a  pomysłodawcą 

i inicjatorem Senator Mieczysław Augustyn. Jak podkreślił Senator Augustyn celem konkursu 

było wyróżnienie samorządów, które w latach 2008-2012 realizowały lub realizują projekty, 

które sprzyjają rozwojowi edukacji seniorów oraz integracji międzypokoleniowej. 

Konkurs  zorganizowano  w ramach  ogłoszonego przez  Senat  RP roku 2012 Rokiem 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz decyzji Parlamentu Europejskiego o ustanowieniu roku 

2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Konkurs  został  przeprowadzony  w  dwóch  etapach:  okręgowym  (obejmującym  100 

okręgów wyborczych do senatu) i krajowym, do którego zakwalifikowało się 47 projektów, 

w tym również projekt z naszego powiatu. 

Na  etapie  krajowym  prace  oceniała  kapituła  składająca  się  m.in.  z  przedstawicieli 

Senatu, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych i przedstawicieli partnerów organizatora 

konkursu.  Kapituła  dokonując  oceny  merytorycznej  poszczególnych  projektów  brała  pod 

uwagę  m.in.  kompleksowość  i  innowacyjność  rozwiązań,  sprzyjanie  integracji 

międzypokoleniowej, trwałość efektów, partnerską współpracę z innymi podmiotami. 

W  kategorii  powiatów  pierwsze  wyróżnienie  otrzymał  powiat  wągrowiecki,  drugie 

powiat chodzieski, natomiast trzecie powiatowi krotoszyński. 

Podczas  Konferencji  powiat  wągrowiecki  reprezentowali:  Starosta  Wągrowiecki 

-Michał Piechocki, Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia - Barbara Linetty oraz 

podinspektor  Karolina  Gotowa,  która  przedstawiła  wyróżniony  projekt  pn.  "Działania 

samorządu  powiatu  wągrowieckiego  na  rzecz  edukacji  osób  starszych  i  integracji 

międzypokoleniowej" w formie prezentacji multimedialnej.

Do  sukcesu  naszego  projektu  przyczyniły  się:  Wągrowiecki  Uniwersytet  Trzeciego 

Wieku,  Wydział  Zamiejscowy  Gnieźnieńskiej  Szkoły  Wyższej  Milenium  w  Wągrowcu, 

Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  w  Wągrowcu,  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie 

w Wągrowcu, Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Wągrowcu, Oddziały Rejonowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

w Wągrowcu oraz Skokach oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 

w Wągrowcu.

Wymienionym organizacjom i instytucjom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc 

przy tworzeniu projektu naszego powiatu.



Nadmieniamy,  że  relacja  z  Konferencji  znajduje  się  na  stronie  Senatu 

www.senat.gov.pl w  dziale  „Wydarzenia”,  w  zakładce  pn.  Konferencja  "Samorząd 

przyjazny  edukacji  seniorów".  Ponadto  nagrodzone  i  wyróżnione  projekty  zostaną 

omówione w czasopiśmie samorządowym „Wspólnota”.
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
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