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               Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów z siedzibą w Legnicy ma zaszczyt 

zaprosić Szanownych Legnickich Seniorów do udziału w realizacji zadania publicznego pn. 

„Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście 

Legnica”. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze 

środków budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Udział uczestników w projekcie jest nieodpłatny. 

Zieleń w mieście jest bardzo istotna. To, co rośliny mają nam do zaoferowania, ma 

zbawienny wpływ na nasz organizm i  naszą psychikę. Wśród roślin najszybciej 

odzyskujemy spokój i równowagę. To właśnie one w dużym stopniu redukują stres 

i regenerują nasz organizm. Nikt nie jest zwolniony od wnoszenia wkładu w dobro wspólne. 

Nie możemy zamykać oczu na problemy ekologiczne.  Otoczmy troską nasz wspólny dom. 

Dajmy temu wyraz poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji tego ważnego zadania  

publicznego dla nas Seniorów i całej społeczności lokalnej. 

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie.  

Głównym celem projektu jest partycypacja obywatelska legnickich seniorów, podniesienie 

aktywności społecznej oraz kreowanie pozytywnego inspirującego wizerunku osób 

starszych w życiu publicznym poprzez zachęcenie, by realizowali swoje pasje, aktywnie 

włączali się i działali na rzecz dobra społecznego. Zrealizowane w ramach projektu zielone 

inicjatywy, pozostaną jako dzieła Osób Starszych w przestrzeni publicznej miasta. Będą 

długo po zakończeniu projektu oddziaływać inspirująco na lokalną społeczność i władze 

samorządowe, zachęcając wszystkich do utrzymania, odnawiania i sukcesywnego 

powiększania publicznych zielonych przestrzeni miasta tak niezbędnych dla urody miasta 

oraz zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. 

Działania projektowe: 

1. Warsztaty partycypacyjnego planowania przestrzeni – 48 godz. cykl szkoleniowy                     

(2 trzydniowe zjazdy integracyjno-szkoleniowe) w toku którego 10 uczestników nabędzie 

kompetencje liderów partycypacyjnego planowania zielonych przestrzeni miejskich; 

podejmowania i planowania, organizacji, realizacji inicjatyw, zarządzania grupą, 

partycypacyjnego uczestnictwa w życiu publicznym i prowadzenia kampanii społecznych. 
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Zapewniamy ciekawy program zajęć warsztatowych, wykwalifikowanych trenerów, 

doskonałe warunki i materiały warsztatowe, noclegi, wyżywienie, transport i ubezpieczenie. 

Liderzy Zielonych Inicjatyw Miejskich staną na czele Grup Roboczych przygotowujących    

i realizujących zielone inicjatywy w przestrzeni publicznej Legnicy. 

2. Jednodniowy warsztat terenowy dla Grup Roboczych, odbędzie się w Ogrodzie 

Botanicznym we Wrocławiu z wizytą studyjną na 4 zrewitalizowanych przez mieszkańców 

podwórkach Wrocławia Zapewniamy wsparcie merytoryczne ekologa-przyrodnika, 

logistyczne, opiekunów, bilety do ogrodu, posiłek oraz transport z ubezpieczeniem. 

3. Grupy Robocze ( Lider + 4 wolontariuszy + członek Stowarzyszenia ) w czasie 2 spotkań 

zaplanują i opracują projekty zielonych inicjatyw. Zapewniamy opiekunów, wsparcie 

merytoryczno – logistyczne, miejsce spotkań, materiały warsztatowe, poczęstunek. 

4. Realizacja 10 inicjatyw zielonych w publicznej przestrzeni Legnicy przez Grupy Robocze. 

Zapewniamy wszelkie niezbędne wsparcie merytoryczno – logistyczne, opiekuna oraz 

materiały do wykonania inicjatyw, poczęstunki, trwałe tabliczki informacyjne do oznaczenia 

inicjatyw. 

5. Konkurs na Najciekawszą Inicjatywę. Twórcy 4 zwycięskich Inicjatyw otrzymają drobne 

nagrody, wszyscy dyplomy. Laureaci dodatkowo wezmą udział w wyjazdowym spotkaniu 

sieciującym legnickie organizacje i środowiska senioralne. 

6. Spotkanie sieciujące legnickie organizacje i środowiska senioralne, które odbędzie się             

w Arboretum w Wojsławicach. Zapewniamy profesjonalnych prowadzących, doradcę 

przyrodnika, posiłek, bilety do Arboretum, transport i ubezpieczenie. 

7. Uczestnicy otrzymywać będą comiesięczne Newslettery z realizacji działań, a po 

zakończeniu projektu sylwetki realizatorów i ich inicjatywy wraz z wypracowanymi 

rekomendacjami zostaną przekazane władzom samorządowym. 

Rekrutacja otwarta do 31 lipca 2021 r., do godz. 16:00 

Już dziś pobierz i podpisz formularz rekrutacyjny w biurze projektu, lub pobierz, wypełnij, 

podpisz i przyślij pdf pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres biura projektu. 

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje prawidłowo wypełniony formularz i list 

motywacyjny. Kryteria wyboru: chęć podniesienia swoich obywatelskich kompetencji             

i gotowość przyjęcia roli lidera inicjatyw. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane 

osoby zostaną powiadomione i otrzymają harmonogram działań. Przewidywany termin           

I zjazdu w pierwszej połowie sierpnia 2021 r. 

Informacji udziela Koordynator Projektu Barbara Galant tel. 604184190 

  
 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://szczesliwi-emeryci.org.pl/ 

Leonarda Mokhtari 
 


