Den Haag Seniorvriendelijke stad

Vitaliteitsaward
2016
Informatie- en
deelnameformulier

Vitaliteitsaward
Op 2 juni 2016 wordt de Vitaliteitsaward uitgereikt aan Hagenaars die de
uitdaging durven aan te gaan om met goede ideeën of initiatieven te
komen die de leefbaarheid in de stad voor senioren nog verder verbeteren.
De Vitaliteitsaward is een waarderingsprijs

via info@seniorvriendelijkdenhaag.nl of bij

voor initiatieven van Hagenaars om te

voorkeur via het online formulier op

werken aan een seniorvriendelijke stad.

www.seniorvriendelijkdenhaag.nl.

De Vitaliteitsaward stimuleert Hagenaars
(zowel u als buurtbewoner als organisaties)

Beschikt u niet over een computer? Stuur

actief en betrokken te blijven bij de stad.

dan het ingevulde formulier per post in een

Met uw initiatieven inspireert u elkaar om

gefrankeerde envelop naar:

vitaal te blijven en eenzaamheid tegen
te gaan.

Vitaliteitsaward
Lulofsstraat 55, Unit 42

De initiatieven, mits uitvoerbaar, kunnen

2521 AL, Den Haag

variëren van klein tot groot en van
toepassing zijn op allerlei thema’s zoals:

Kijk voor meer informatie op:

sociale restaurants, begeleiding bij gebruik

www.seniorvriendelijkdenhaag.nl.

van nieuwe media of veilig online betalen,

Met vragen kunt u bellen op maandag en

dementievriendelijke winkels maar

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur met:

ook ideeën over een seniorvriendelijke

070 206 00 14.

wandelroute.
Uit ieder stadsdeel wordt een winnaar
Heeft u een idee hoe uw buurt seniorvrien-

gekozen. De partners binnen Den Haag

delijker kan worden? Of wilt u starten met

seniorvriendelijke stad (waaronder de

een activiteit, maar is er meer bekendheid

gemeente) kunnen ondersteuning bieden

en ondersteuning nodig? Dien dan uw

in het realiseren van initiatieven. Aan de

initiatief in voor de Vitaliteitsaward.

Vitaliteitsaward is geen geldbedrag
verbonden, de Award levert erkenning en

Geef een korte toelichting op uw initiatief

bekendheid op voor uw initiatief.

en meld het aan. Dit kan tot 29 april 2016
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Deelnameformulier
1. Wat is de naam van uw idee of initiatief?

2. Wat houdt het idee of initiatief in? (omschrijf bijvoorbeeld activiteiten, kosten,
locatie, aantal deelnemers, datum)

3. Op welk thema is uw idee of initiatief van toepassing? (meerdere opties mogelijk)
1. Publieke ruimte

5. Burgerparticipatie

2. Mobiliteit

6. Communicatie en informatie

3. Huisvesting

7. Respect en sociale integratie

4. Sociale participatie

8. Gemeenschap en gezondheidszorg

4. Op welk stadsdeel is uw idee of initiatief van toepassing? (meerdere
opties mogelijk)
Centrum
Escamp
Haagse Hout

Laak
Leidschenveen-Ypenburg
Loosduinen
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Segbroek
Scheveningen

5. In welke fase is uw idee of initiatief?
Nieuw

Bestaand

6. Op welke wijze denkt u hulp nodig te hebben van partners of organisaties?
Heeft u hulp nodig of wilt u samenwerken met een partner of organisatie dan kunt u dat
hieronder toelichten. Het gaat hier niet om financiële ondersteuning.

7. Wie is de contactpersoon?
Naam:

Email:

Telefoon:

Bent u klaar met invullen? Stuur dan dit deelnameformulier naar:
Per email:

Per post:

info@seniorvriendelijkdenhaag.nl

Vitaliteitsaward
Lulofsstraat 55, Unit 42
2521 AL, Den Haag

Hartelijk dank voor het aanmelden.
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