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         1 czerwca 2021 r. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów rozpoczęło realizację 

projektu "Cenna aktywność Rad Seniorów" skierowanego do członków Miejskiej Rady 

Seniorów w Legnicy i Rady Seniorów w Złotoryi. Projekt finansowany jest przez Narodowy 

Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w kwocie 109 035,00 zł. Celem działań 

jest pomoc Radom w uzyskaniu wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb środowisk 

seniorów i planowania działań Rad, konsultowania decyzji lokalnych, formułowania opinii 

i rekomendacji dla samorządu oraz  skutecznego proponowania ich do realizacji co z pewnością 

usprawni działanie Rad i wzmocni poczucie wpływu i sprawczości jej członków. Ważne jest 

również usprawnienie komunikacji Rad z środowiskami seniorów we własnej gminie 

i pokazanie że Rada potrafi skutecznie organizować seniorów wokół rozwiązania problemu czy 

podjęcia ważnej inicjatywy. Rady Seniorów mogą i powinny mieć wpływ na tworzenie 

warunków do podnoszenia aktywności osób starszych np. poprzez umożliwienie seniorom 

wypowiadania się na tematy społeczne czy w interesie własnej grupy lub też poprzez 

inicjowanie rozwiązań aktywizujących zachęcając do współpracy i integracji środowisk 

i organizacji senioralnych, współpracować z młodszymi pokoleniami, dzielić się z nimi swoją 

wiedzą i doświadczeniem w celu budowania struktur senioralnych długofalowo społecznie 

użytecznych. Działania, które seniorzy już dziś mogą z powodzeniem realizować rozwijając 

swoją aktywność to są inicjatywy podejmowane w przestrzeni miast i gmin np. organizacja 

spotkań i obchodów różnych świąt, tworzenie i zagospodarowanie miejsc integracji, 

porządkowanie i zazielenianie przestrzeni, likwidowanie barier architektonicznych.  

Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim, w miastach Legnica i Złotoryja. 

Główne działania projektu to: 

- wyjazdowe warsztaty kompetencyjne dla członków Rad Seniorów wraz z ewaluacją 

skuteczności działań, 

- wyjazdowy terenowy warsztat badawczo-poznawczy, 

- grupy robocze wypracowujące rekomendacje dla samorządów, 
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- realizacja 10 inicjatyw obywatelskich przez członków Rady przy pomocy przedstawicieli grup 

seniorów w przestrzeni miejscowości, 

- warsztat ewaluacyjny podsumowujący działania projektu i wskazujący źródła finansowania 

kontynuacji działań, 

- upowszechnienie dobrych praktyk partycypacji społecznej i funkcjonowania Rad Seniorów 

poprzez opublikowanie materiałów dla mediów, materiałów informacyjnych na stronie 

internetowej Stowarzyszenia i profilu FB, ulotka, broszura z realizacji projektu.  

Działania w projekcie są tak pomyślane, by na każdym etapie seniorzy uświadamiali sobie 

możliwości działania i widzieli swoją rolę oraz wpływ na planowanie dobrze im służącej polityki 

publicznej, zharmonizowanej z potrzebami wszystkich populacji mieszkańców, realizację idei 

miasta przyjaznego starzeniu na którą jeśli chcą mają bezpośredni wpływ. Pozytywny wizerunek 

seniora zaangażowanego w partycypacyjne w kreowanie przestrzeni publicznej sam z siebie 

będzie korzystnie oddziaływał na komunikatywność pokoleniową i aktywność obywatelską 

młodszych grup społecznych na rzecz dobra wspólnego. Projekt poprzez aktywne i trwałe efekty 

działania może mieć wpływ na bardziej partycypacyjne podejście władz miasta do planowania 

przestrzeni gdzie senioralna społeczność lokalna w dialogu z młodszymi pokoleniami jest 

ekspertem i pomysłodawcą zmian. 

Aktualnie odbywa się rekrutacja uczestników 20 członków Rad Seniorów, którzy wezmą udział 

w warsztatach kompetencyjnych dla członków Rad Seniorów. Warsztaty poprowadzą 

wykwalifikowani trenerzy; posiadający zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną                           

w omawianym zakresie i doświadczenie w pracy z osobami starszymi. 

Wyjazdowe warsztaty kompetencyjne dla członków Rad Seniorów zostały podzielone na 2 

zjazdy po 3 dni. Pierwszy Zjazd 15 - 17 październik 2021 w Jeleniej Górze i Drugi Zjazd 29 – 31 

październik 2021 r., w  Świeradowie Zdroju.  Przewidziano udział w warsztatach po 10 Radnych 

z każdej z Rad. W programie zaplanowane zostały bloki tematyczne: publicznego zabierania 

głosu i wypowiadania się, moderowania dyskusji i wystąpień publicznych, stosowania technik 

partycypacyjnych, korzystania z różnych form komunikacji społecznej, sposoby angażowania 

seniorów w życie obywatelskie, sprawowanie funkcji opiniodawczo-konsultacyjnych 

i inicjatywnych rad seniorów, metodyki diagnozowania potrzeb osób starszych i zbierania opinii, 

opracowywanie planów pracy, realizowanie obowiązków i uprawnień, strategiczne planowanie 

i osiągnie celów, sposoby udostępniania i docierania z informacjami do seniorów oraz opinii 

publicznej, formułowanie rekomendacji dla samorządów ponadto jak mieć realny wpływ na 

lokalne polityki senioralne oraz uczenie się na dobrych praktykach innych rad seniorów. Z obu 

Radami Seniorów zostały podpisane porozumienia o współpracy przy realizacji projektu. 

Rekrutacja otwarta trwa do 10 października 2021 r., do godz. 16:00 

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje prawidłowo wypełniony kwestionariusz 

zgłoszeniowy, oraz na podstawie kryteriów wyboru: doświadczenie w działaniach społecznych, 

posiadanie wiedzy o kompetencjach Rad Seniorów i potrzebach seniorów na terenie swojej 

miejscowości. Wybrani uczestnicy warsztatów podpiszą deklaracje udziału w projekcie. Udział 

w warsztatach i projekcie jest całkowicie nieodpłatny.  

Informacji udziela Koordynator Projektu Barbara Galant tel. 604184190 

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

 


