
 

 
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej Telefon:  +48  786 200 301 
ul. Wilanowska 14 lok. 51 (Powiśle) e-mail:  biuro@kigs.org.pl 
00-422 Warszawa NIP:   7010443843  
Numer KRS: 0000524902 Konto:  06 1090 2851 0000 0001 2953 9623 

Warszawa, 5 marca 2018 rok 
 
 

 
 

 
 

KOMUNIKAT PRASOWY 
 

 
CZTERY POLSKIE PROJEKTY DLA SENIORÓW W FINALE MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU  

System informatyczny przeznaczony do opieki nad osobami niesamodzielnymi z modułem 

sztucznej inteligencji czy gumowy pięcioramienny uchwyt, dzięki któremu senior nie będzie miał 

problemów z utrzymaniem i przeniesieniem kilku rzeczy? To tylko dwa z pięćdziesięciu projektów, 

które znalazły się w ścisłym finale konkursu SilverEco and Ageing Well International Awards 

organizowanego przez francuskich ekspertów zajmujących się gospodarką senioralną. Wśród 

zgłoszeń z 21 krajów z całego świata, znalazły się aż 4 z Polski.  

W finale konkursu SilverEco and Ageing Well International Awards udział biorą projekty: 

1. „U siebie mimo wieku” – Wzorcowe Mieszkanie Seniora www.mimowieku.pl 

2. "Nie ma to jak w domu – bezpieczne mieszkanie seniora"  http://www.gosilver.org.pl/raport-

GS-seniorzy.pdf  

3. System opiekuńczo-ratunkowy – SilverCRS www.silvercrs.pl  

4. Osiedle senioralne w Wiązownej k. Warszawy www.seniorapartments.pl  

 

Zgłoszone projekty ocenia międzynarodowe Jury, którego jednym z szesnastu członków jest Marzena 

Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Głosy internautów zostaną dodane do 

decyzji członków Jury. 

Do 7 marca, do godz. 14.00 mogą również głosować internauci. Aby pomóc polskim aplikantom, 

można zagłosować poprzez stronę: http://www.silvereco.org/awards/vote-for-your-candidate/  

„Zaproszenie do Jury międzynarodowego konkursu jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Będę 

miała okazję zapoznać się z najciekawszymi rozwiązaniami i projektami dla seniorów, które pojawiły 

się nie tylko w Europie, ale i w Japonii, Kanadzie, Rosji i wielu innych państwach. Jestem przekonana, 

że nasze polskie projekty są bardzo wartościowe i mają szanse na wygraną w swoich kategoriach. 

Trzymam mocno kciuki.” - podkreśla Marzena Rudnicka, prezes KIGS. 

Nagrody w I edycji konkursu SilverEco and Ageing Well International Awards zostaną przyznane 29 

marca w Paryżu podczas 10. jubileuszowej gali Silver Night. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, bo w 

jednym miejscu pojawi się blisko 2000 osób, najważniejszych graczy na rynku srebrnej gospodarki na 

świecie. Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej jest Wyłącznym Partnerem konkursu w Polsce. 
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Szczegółowe informacje: 

Emilia Cieniuch-Łużak 
Koordynator Projektów 
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej 
e.cieniuch-luzak@kigs.org.pl 
tel. 733 900 308 
 

 
 

mailto:e.cieniuch-luzak@kigs.org.pl

