Innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych
Szanowni Państwo,
W imieniu PCG Polska oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
ogłaszamy nabór na nowatorskie rozwiązania na rzecz osób
starszych w ramach projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2.
Poszukujemy rozwiązań, które:
• Poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy,
w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości

www.sieciwsparcia.pl

• Uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób
starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć poczucie
osamotnienia
• Sprawią, że instytucje będą mogły oferować bardziej dostępne
usługi, współtworzone przez osoby starsze

Już dziś co szósty Polak lub Polka ma 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie powyżej
65. roku życia. Czy będziesz wśród nich? A może będą w tej grupie Twoi bliscy, przyjaciele,
sąsiedzi?
Dobra, aktywna, szczęśliwa starość jest możliwa, nawet jeśli teraz wydaje się utopijną ideą.
Już dziś możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich
społecznościach i instytucjach! Zrób to razem z nami!

Szukamy pomysłów, które:
👉 prowadzą do powstania
nowych produktów i usług
👉 ulepszają istniejące
rozwiązania
👉 nie były jeszcze
realizowane w Polsce

ZGŁOŚ POMYSŁ

Zgłoś pomysł i zyskaj:
• grant na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł
• wsparcie ekspertów o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
• indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem
• profesjonalną promocję o wartości ponad 19 tys. zł
• udział w warsztatach, spotkaniach, targach i pitchingach

Na pomysły czekamy do 30.10!

Projekt "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2" realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska i Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych "ę" we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1
Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołącz do grupy SIECI WSPARCIA:

Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać (wyślij e-mail na adres
sieciwsparcia@pcgpolska.pl w temacie wpisując NIE).
Wiadomość wysłana przez: PCG Polska Sp. z o.o.

