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Stowarzyszenie nasze zwraca się z ofertą / wnioskiem o podjęcie współpracy w zakresie udzielania 

przez naszą organizację bezpłatnej pomocy osobom w wieku senioralnym w doprowadzaniu do unieważnienia 

nieuczciwym umów, na których zawarcie zostali namówieni przez różnych naciągaczy.  

Korzystając z uprawnień stowarzyszenia do działania w interesie społecznym, podejmujemy w takich 

przypadkach interwencję i doprowadzamy do unieważnienia nieuczciwych umów, zawartych w  wyniku 

wprowadzenia seniorów w błędne przeświadczenie, że są one dla nich korzystne. Działania nasze są wspierane 

przez resort polityki społecznej. 

Udział jednostek samorządowych w akcji bezpłatnego objęcia seniorów pomocą w powyższym zakresie 

nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie ma też konieczności zawierania w tym zakresie porozumienia 

czy umowy pomiędzy urzędem / jego jednostką, a stowarzyszeniem. Zainteresowane osoby we własnym 

imieniu składają wniosek o podjęcie przez nas interwencji. Oczywiście, jeżeli urząd uzna za właściwe zawarcie 
porozumienia z naszym stowarzyszeniem, to chętnie takie porozumienie zawrzemy.  

Uprzejmie prosimy, aby Państwa pracownicy (np. socjalni opieki społecznej) jedynie poinformowali 

o możliwości bezpłatnego korzystania z naszych działań i pomogli starszym osobom w wypełnieniu i wysłaniu 

do nas prostego druku wniosku o podjęcie interwencji, ponieważ dla starszych osób dotarcie do informacji 

o możliwości bezpłatnego korzystania z działań naszego stowarzyszenia oraz wypełnienie i wysłanie nawet 
prostego druku, często stanowi problem, którego samodzielnie nie są w stanie pokonać.  

Uprzejmie prosimy też o przekazanie powyższej informacji właściwym jednostkom na Państwa terenie.  

W załączeniu przekazujemy druk wniosku o podjęcie interwencji oraz ulotkę informującą o naszej akcji.  

Prosimy o odpowiedź, czy jesteście Państwo zainteresowani podjęciem wnioskowanej współpracy, 

która może się przyczynić do istotnej poprawy jakości życia oszukanych seniorów, a nie pociąga za sobą 
żadnych kosztów.  
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