MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZACHĘCA SAMORZĄDY
Z TERENU REGIONU DO WPROWADZENIA LOKALNEGO SYSTEMU ULG
I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB W WIEKU 60+ ORAZ WŁĄCZENIA SIĘ DO
WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPARCIA OSÓB
STARSZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM PN. „KARTA SENIORA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”.






Promujemy aktywność społeczną seniorów,
Zachęcamy osoby w wieku 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji,
sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
Wzmacniamy kondycję finansową osób starszych,
Umożliwiamy seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań, promujemy
aktywne spędzanie wolnego czasu,
Wspólnie tworzymy samorząd wrażliwy społecznie.
Procedura współpracy w ramach programu
KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z samorządem, który chce zaoferować ulgi i uprawnienia
dla osób w wieku 60+ oraz wesprzeć te osoby w uzyskaniu
Karty Seniora Województwa Łódzkiego

1. Powzięcie przez samorząd informacji nt. programu Karta Seniora Województwa
Łódzkiego.
2. Nawiązanie kontaktu z koordynatorem programu tj. Regionalnym Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78,
mail: kartaseniora@rcpslodz.pl. Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00.
3. Podjęcie przez samorząd uchwały określającej ulgi i uprawnienia na danym terenie,
oferowane osobom, które ukończyły 60 lat.
4. Zawarcie przez samorząd porozumienia z samorządem województwa.
Porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Łódzkim a Samorządem, które
wprowadzi na swoim terenie administracyjnym ulgi i uprawnienia dla osób, które
ukończyły 60 lat, może uwzględniać posługiwanie się na terenie danego miasta lub
gminy tylko Kartą Seniora Województwa Łódzkiego, wówczas mieszkańcy danego
Samorządu Gminy otrzymają Karty Seniora Województwa Łódzkiego z wpisaną
nazwą gminy lub miasta, które jako Samorząd podpisze porozumienie.
5. Przekazanie samorządowi: naklejek „Tutaj honorujemy Kartę Seniora Województwa
Łódzkiego”, plakatów dotyczących programu, wzoru karty, logotypu programu oraz
wniosków o wydanie KSWŁ.
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Samorządy, które podpisały porozumienie, mogą ponadto:
1. Rozpowszechniać informacje nt. programu Karta Seniora Województwa Łódzkiego oraz
udostępniać osobom zainteresowanym wnioski o wydanie karty wraz z „Aktualnym
Katalogiem Ulg”.
2. Zbierać od mieszkańców wnioski o wydanie KSWŁ i potwierdzać zawarte w nich dane.
3. Przekazywać wypełnione wnioski do rozpatrzenia przez Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi (każdy w osobnej, zaklejonej kopercie).
4. Wydawać Karty Seniora Województwa Łódzkiego na swoim terenie administracyjnym
sporządzając listę potwierdzającą odbiór.
5. Monitorować stronę internetową www.rcpslodz.pl w celu aktualizacji informacji
o obowiązujących ulgach
i uprawnieniach oraz podmiotach biorących udział
w programie.
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