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                        Realizacja projektu „Cenna aktywność Rad Seniorów” finansowanego z Budżetu 

Państwa przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 nabiera tempa. 18 

sierpnia 2021 roku podpisane zostały umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Polskim 

Stowarzyszeniem Szczęśliwych Emerytów, a Miejską Radą Seniorów w Legnicy i Radą Seniorów 

w Złotoryi. Strony zobowiązały się do współpracy na każdym etapie oraz wspólnego dążenia do 

osiąganiu celów i rezultatów realizowanego zadania publicznego. 

                      Rady Seniorów są zespołami o charakterze doradczym, konsultacyjnym 

i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych 

współpracuje z organami władzy w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących 

planowania i realizacji polityki senioralnej. Celem Rady Seniorów jest zwiększanie 

zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności 

dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz 

pobudzania ich aktywności. w następujących dziedzinach: 

• aktywności obywatelskiej seniorów - wspierania aktywności seniorów oraz ich działań na 

rzecz lokalnej społeczności, 

• wizerunku społecznego seniorów - zapobiegania i przełamywania marginalizacji 

i dyskryminacji seniorów oraz budowania autorytetu seniorów, 

• integracji i wsparcia społecznego dla seniorów, w tym budowania systemu wsparcia 

środowiskowego, 

• zdrowia seniorów - profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, 

• edukacji przez całe życie - rozwijania form kształcenia i aktywności intelektualnej seniorów, 
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• kultury i czasu wolnego seniorów - rozwoju różnorodnych form wypoczynku, dostępu do 

sportu, rekreacji, edukacji i kultury, 

• bezpieczeństwa seniorów - różnych form działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów, 

• promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, 

• upowszechniania zasad działania samorządu terytorialnego wśród seniorów, 

• przestrzeń publiczna, transport i mobilność - opiniowanie i wnioskowanie projektów zmian 

związanych z organizacją transportu publicznego oraz organizacji przestrzeni publicznych, 

z uwzględnieniem potrzeb osób starszych. 

Miejska Rada Seniorów w Legnicy ukonstytuowała się w 2014 roku, a Rada Seniorów w  Złotoryi 

w 2015 . Są to Rady z pozoru o podobnym doświadczeniu, lecz praktycznie znajdują się na 

różnych etapach rozwoju. To sprawia, że udzielone wsparcie będzie aktywniejsze i skuteczniejsze 

poprzez możliwości uczenia się od siebie nawzajem oraz wymianę dobrych praktyk. Działania 

podejmowane przez członków Rad  będą również oddziaływać wzmacniająco na środowiska i 

organizacje senioralne. Aktualnie działania projektowe skupiają się na wspieraniu kompetencji 

poprzez ułatwienie dostępu do wiedzy i efektywnej pracy w integracji. Już w toku warsztatów 

kompetencyjnych seniorzy będą nawiązywać kontakty i ankietować seniorów w swoich 

środowiskach w zakresie potrzeb osób starszych oraz dostrzeganych przeszkód w ich 

zaspokojeniu. Po ukończeniu cyklu szkoleniowego Radni zaproszą osoby 60+ zamieszkujące 

wymienione gminy do współpracy z Radą Seniorów przy realizacji inicjatyw senioralnych. 

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. Pozytywny 

wizerunek seniora zaangażowanego w partycypacyjne w kreowanie przestrzeni publicznej sam        

z siebie korzystnie wpływa na komunikatywność pokoleniową i aktywność obywatelską 

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

działania ma duży wpływ na bardziej partycypacyjne podejście władz miasta do planowania 

przestrzeni, gdzie senioralna społeczność lokalna w dialogu z młodszymi pokoleniami jest 

ekspertem i pomysłodawcą zmian. Zachęcamy lokalne społeczności do współpracy z Radami 

Seniorów. Seniorów z Legnicy i Złotoryi czeka w projekcie wiele satysfakcjonujących wydarzeń, 

ale również możliwość osiągnięcia osobistego sukcesu. Tą szansą są wspólnie planowane                    

i tworzone inicjatywy. Więcej w kolejnych newsletterach. Bądźcie z nami w kontakcie. Udział      

w projekcie jest nieodpłatny. Zadanie finansuje Budżet Państwa za pośrednictwem Narodowego 

Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. 

 

Zapraszamy do współpracy 

Informacji udziela Koordynator Projektu Barbara Galant tel. 604 184 190 

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

Opracowała: Leonarda Mokhtari 
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