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           Minął półmetek realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny                

i Polityki Społecznej w ramach programu „AKTYWNI+ - ”Strategia partycypolis - seniorzy 

dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica". Dotacja wynosi 86.030,00 zł,               

a całkowity koszt zadania 97.455,00 zł." 

II zjazd w Świeradowie Zdroju  w dniach 28-30 sierpnia 2021r poświęcony  był 

umiejętnościom planistycznym.  Nauczał opracowania zarysów projektów inicjatyw na 

poziomie własnego domu, osiedla.  Seniorzy dowiedzieli się jak zaplanować i opisać 

zieloną inicjatywę, jak motywować do działania innych seniorów i wspólnotę lokalną, jak 

uzyskać niezbędne zezwolenia, jak zaplanować wykonanie sadzeń oraz ich pielęgnację, jak 

rozpropagować swoje działania w mediach, jak partycypować w zagospodarowaniu 

przestrzeni miejskiej.  
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           II zjazd zakończył etap szkoleniowy zadania publicznego. Legnica wzbogaciła się                        

o 10 liderów partycypacyjnego planowania przestrzeni, którzy w dalszym działaniu, 

własnym pomysłem i razem ze swoimi grupami, zrealizują 10 zielonych inicjatyw w 

publicznej przestrzeni naszego miasta. Program 48 godz. szkolenia obejmował zajęcia w 

różnych warunkach (stacjonarnie i w plenerze). Realizowany był aktywnymi metodami 

uczenia, skupiał uwagę i aktywizował. Liderzy są gotowi na dalsze wyzwania. Mają już 

pomysły na swoje inicjatywy i uzyskali wsparcie sąsiadów. Polskie Stowarzyszenie 

Szczęśliwych Emerytów wręczając liderom certyfikaty, pogratulowało seniorom 

zaangażowania i kreatywności. 

           Liderzy razem z pozyskanymi do współpracy seniorami stworzyli zespoły robocze 

dla swoich inicjatyw. 17 września liderzy wraz z ze swoimi zespołami uczestniczyli w 

jednodniowym wyjazdowym warsztacie  terenowym poprzedzającym pracę grup roboczych 

przygotowujących seniorów do wdrożenia zielonych inicjatyw.  Warsztat miał formę 

wyjazdu studyjnego do Wrocławia. Seniorzy zwizytowali co najmniej  cztery z 

zazielenionych inicjatyw, podwórek i skwerów dzielnicy Nadodrze. Widząc małe ogródki, 

grządki, rabaty, kępki kolorowych kwiatów, zielone zakątki i zaułki, cieniste miejsca 

wypoczynku zobaczyli możliwości rozwoju osobistej kreatywności. Następnie udali się do 

Ogrodu Botanicznego. Wizyta w ogrodzie Botanicznym połączona była z wykładem i 

doradztwem ekologa-przyrodnika dotyczącym doboru roślin do przestrzeni miejskich. 17 

września 2021 r, to bardzo ważna data dla nas Polaków, dlatego naszą wizytę 

rozpoczęliśmy od szczególnego miejsca - pomnika Ofiar Katynia, by oddać cześć 

pomordowanym i uczcić Ich pamięć. W warsztacie terenowym uczestniczyło 52 osoby 

(10 liderów, 40 osób - grupy robocze, 2 opiekunów). 
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Obecnie trwają spotkania liderów w grupach roboczymi. W trakcie tych prac seniorzy 

podejmą ostateczne decyzje dotyczące swoich inicjatyw, przygotują materiały i opracują 

plany przeprowadzenia, pozyskają niezbędne uzgodnienia, określą koszty i zaangażowanie 

zasobów własnych. Seniorzy pracując w grupach roboczych wykorzystają potencjał nabytej 

wiedzy, wniosków wynikających z wizytacji dobrych praktyk w czasie wizyty na 

zieleńcach Wrocławia i Ogrodu Botanicznego, a  także swojego doświadczenia w 

gospodarowaniu  na działkach i ogródkach oraz kompetencje obywatelskie i wiedzę w 

zakresie partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznej. Na każdym etapie, grupy 

robocze, mogą liczyć na wsparcie społeczne pracującego członka Stowarzyszenia.  

Do końca września ostatecznie zakończone zostaną opracowania 10 projektów inicjatyw. 

 

Już wkrótce ogłosimy na naszej stronie regulamin i termin rozstrzygnięcia  konkursu na 

Najciekawszą Zieloną Inicjatywę Senioralną. Przewidziano nagrodzenie 4 inicjatyw 

upowszechniających ideę zakładania stref zieleni wśród mieszkańców Legnicy i aktywność 

seniorów. 

 

Opracowała: Leonarda Mokhtari 

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

  


