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                  W dniach 13-15 sierpnia 2021 r, w Szklarskiej Porębie, odbył się I zjazd liderów 

partycypacyjnego planowania i realizacji zielonych inicjatyw zadania publicznego pn. 

"Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica". 

Dzięki dofinasowaniu z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021 – 

2025, 10 seniorów rozpoczęło proces planowania zielonych inicjatyw pod okiem trenerek: 

Asi Wróblewskiej i Asi Woźnickiej. 
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I zjazd poświęcony był zagadnieniom związanym z partycypacyjnymi metodami planowania 

przestrzeni publicznej i partycypacyjnymi metodami prowadzenia dialogu społecznego. 

Partycypacja to wielowymiarowe zjawisko odnoszące się do różnych obszarów życia 

społecznego i gospodarczego. Dotyczyć może zarówno indywidualnych preferencji 

związanych z codziennymi wyborami jednostki, uczestnictwa w życiu społecznym 

wspólnoty, jak i zaangażowania jednostek w działania struktur oraz instytucji 

demokratycznego państwa. Szczególnego znaczenia partycypacja społeczna nabiera w 

procesie planowania przestrzennego, w którym przy wykorzystaniu coraz to nowszych form 

komunikowania się możliwe jest wypracowanie lepszych i bardziej satysfakcjonujących 

wszystkie strony rozwiązań. Udział społeczeństwa lokalnego we współczesnym życiu 

publicznym odgrywa coraz większą rolę w procesie zarządzania miastem Dialog obywatelski 

między władzą samorządową a mieszkańcami pozwala na budowanie kapitału społecznego 

opartego na zaufaniu, które jest podstawą efektywnego zarządzania rozwojem miasta.  

Uczestnicy zjazdu zdobywali wiedzę i umiejętności jak włączyć się we współdecydowanie o 

tym co można zrobić aby nasze miasto było piękniejsze i zdrowsze. Partycypacja daje 

szerokie możliwości aby nasze zaangażowanie miało realny wpływ na to co dzieje się wokół 

nas. Partycypować to znaczy uczestniczyć – brać udział. To sposób na branie udziału w 

wydarzeniach które nas dotyczą. Zawsze mamy możliwość zabierania głosu i uczestniczenia 

w działaniach i decyzjach. Współdziałanie z innymi, tworzenie więźi, wspólne wykonywanie 

zadań i wspólne rozwiązywanie problemów jest naszym obywatelskim obowiązkiem. 

Integracja  i podejmowanie wspólnych działań sprzyja rozwojowi lokalnej demokracji. 

Zieleń miejska to bezpieczeństwo środowiskowe, komfort życia i nasze zdrowie. Dlatego tak 

ważne jest byśmy wszyscy rozumieli i doceniali zieloną opiekę, troszczyli się o istniejące 

zieleńce, skwerki, ogródki przy ciągach pieszych, zieleńce i inną zieleń publiczną w naszym 

otoczeniu. Wkład w ekologię to inwestycja procentująca od zaraz i w przyszłości. Dzięki 

staraniom uczestników powstanie w przestrzeni publicznej miasta 10 trwałych śladów 

aktywności społecznej które latami będzie świadczyć o aktywności społecznej Seniorów           

i inspirować całą społeczność lokalną do dbałości o nasz wspólny dom. Dzięki 

dofinansowaniu z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze 

środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025 

zostały zapewnione środki finansowe średnio 1800,00zł na każdą inicjatywę (zakup 

materiałów i usług w tym 100 zł na oznakowanie).  

Przed nami II zjazd liderów poświęcany umiejętnościom planistycznym, zbieraniem danych 

i opracowaniem zarysów projektów inicjatyw – ekologiczne czynniki przeciwdziałające 

zmianom klimatycznym w miastach, na poziomie własnego domu, osiedla. Seniorzy 

dowiedzą się jak zaplanować i opisać zieloną inicjatywę, jak motywować do działania innych 

seniorów i wspólnotę lokalną, jak uzyskać niezbędne zezwolenia, jak zaplanować wykonanie 

nasadzeń oraz ich pielęgnację, jak rozpropagować swoje działania w mediach, jak 

partycypować w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej. 

Tym razem spotkamy się 28-30 sierpnia 2021 r. w Świeradowie Zdroju.  

 

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

Stowarzyszenia i projektu na FB. Tam umieszczać będziemy bieżące relacje ze zjazdu oraz 

znajdziecie informacje o zawaawansowaniu projektu, możliwościach wspierania naszych 

działań przez włączania się w jego realizację. 

https://szczesliwi-emeryci.org.pl/
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Zielona partycypacja Seniorów w Legnicy – II etap rekrutacji do projektu. 

Równocześnie informujemy, że nadal jest miejsce dla wielu równie wspaniałych aktywnych 

Seniorów naszego pięknego miasta, którym w sercu gra na zieloną nutę, a kolejne zadania 

jeszcze ciekawsze. Zapraszamy beneficjentów 60+ do pracy z liderami w grupach 

inicjatywno-realizacyjnych, by wspólnie z liderami ostatecznie zaplanować, przygotować,      

a potem wcielić w życie swoje pomysły na zielone inicjatywy. Wszystkim uczestnikom              

i wolontariuszom realizującym z nami projekt zapewnimy nieodpłatnie sale spotkań, 

poczęstunki i posiłki, materiały warsztatowe, pomoc administracyjną, opiekę i fachowe 

wsparcie merytoryczne (w tym wyjazd zwiadowczy do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu 

i wizytację przykładowych zrealizowanych przez mieszkańców inicjatyw w dzielnicy 

Wrocławia Nadodrze)  Przewidziany jest również Konkurs na najlepszą inicjatywę, a w nim 

listy gratulacyjne dla wszystkich, a dla zwycięzców dodatkowo drobne indywidualne nagrody 

oraz udział w warsztacie sieciującym środowiska senioralne na terenie Arboretum                        

w Wojsławicach. Równolegle z działaniami zapewniamy szeroką kampanię promocyjną. 

Sylwetki wszystkich twórców i ich dzieła będą częścią rekomendacji skierowanych do władz 

samorządowych. Dzięki staraniom uczestników powstanie w przestrzeni publicznej miasta 10 

trwałych śladów zaświadczających o aktywności społecznej Osób Starszych angażujących się 

także w sferze ekologii. Każdy przyzna, że warto zaangażować się w takie dzieło, które będzie 

trwać, pięknieć z latami, świadczyć o aktywności społecznej Seniorów i inspirować całą 

społeczność lokalną do dbałości o nasz wspólny dom. Więcej cienia w koronach drzew, 

zakątków z ławeczką w bujnej zieleni pełnej kolorów i zapachu kwiatów, motyli, radośnie 

brzęczących owadów skupionych na swojej pracy to dla wszystkich  nagroda, której nic nie 

jest w stanie zastąpić.  

Udział w projekcie jest nieodpłatny lecz liczba uczestników ograniczona. Rekrutacja 

trwa do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Biura Projektu: Polskie Stowarzyszenie 

Szczęśliwych Emerytów, ul. Zielona 13of w Legnicy w godz. od 10:00 – 15:00. Liczy się data 

wypełnienia formularza. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant 

tel. 604184190. 

  
 

  
Leonarda Mokhtari 

 


