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      W ramach 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), zakończony został etap opracowania projektów 

zielonych inicjatyw upowszechniających ideę aktywizacji całej społeczności lokalnej do 

dbania o zieleń miejską dla dobra wspólnego i podejmowania w tym zakresie inicjatyw 

obywatelskich w przestrzeni miasta Legnica. W konkursie biorą udział wszystkie 

realizowane inicjatywy. Ocenie podlegają pomysły inicjatyw wypracowane na 

spotkaniach grup przygotowujących seniorów do wdrożenia zielonych inicjatyw – 

opracowania projektów na formularzach inicjatyw, sporządzone po zakończeniu spotkań 

przez społecznie pracujących z grupami członków stowarzyszenia. Termin składania 

opracowanych projektów inicjatyw do konkursu na „Najciekawszą Zieloną Inicjatywą 

Senioralną 2021” upływa 10.10. 2021 roku o godz. 16.00.  Formularze przyjmowane są 

przez koordynatora projektu Barbarę Galant w siedzibie Stowarzyszenia  ul. Zielona 

13of, 59-220 Legnica w godz. od 9:00 – 13:00.  

Konkurs poprzez edukację obywatelską i klimatyczną uczestników ma na celu 

aktywizację seniorów i zachęcanie ich do działań w przestrzeni publicznej oraz 

szerszego podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. 

Formularz zgłoszeniowy konkursu na „Najciekawszą Zieloną Inicjatywę Senioralną 

2021r”, oprócz opisu inicjatywy (co chcemy zrobić i dlaczego?), zawiera: 

- imiona i nazwiska osób zgłaszających zieloną inicjatywę, 

- lokalizację zielonej inicjatywy, 

- harmonogram działań i terminy wykonania, 

- określenie kosztów wykonania. 

Każdy mieszkaniec Legnicy ma szansę na współdecydowanie o wyniku konkursu. 

Można wyrazić swoje poparcie poprzez podpisanie list, które zbierane są przez członków 

zainteresowanych grup. Formularze zgłoszeniowe projektów inicjatyw są dostępne do 

wglądu w biurze projektu przy ulicy Zielona 13of w godz. od 9:00 do 13:00 od 

poniedziałku do piątku. Osoby chętne do pomocy członkom grup w zbieraniu podpisów 

mogą pobrać listę poparcia ze strony internetowej lub FB. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 13 października 2021. Rozpoczęcie prac przez Kapitułę 

Konkursową o godz. 10:00 

Kapituła Konkursowa w składzie: 
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 2 Przedstawicieli Urzędu Miasta Legnicy 

 1 Przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy 

 2 Przedstawicieli Organizacji i środowisk senioralnych. 

dokona oceny złożonych projektów zielonych inicjatyw i wyłoni laureatów. W 

konkursie, oprócz atrakcyjności zielonej inicjatywy w przestrzeni publicznej, oceniana 

będzie aktywność obywatelska członków grup i włączenie środowisk lokalnych w 

realizację zadania.  

Konkurs prowadzą i obsługują członkowie Stowarzyszenia. 

Aktywność obywatelska jest bardzo ważna na każdym etapie życia i w istotny sposób 

wpływa na zadowolenie i kondycję człowieka, umożliwia prowadzenie twórczego i 

harmonijnego życia.  

15 października 2021 na naszej stronie internetowej i na FB ogłoszone zostaną wyniki 

konkursu. Podczas konkursu zostaną wybrane 4 zielone inicjatywy spośród których 

wyłoniona zostanie inicjatywa wygrywająca konkurs. Laureaci (liderzy wraz z grupami 

roboczymi 4 inicjatyw) otrzymają dyplomy i symboliczne nagrody (książki).  Główną 

nagrodą dla zwycięskich grup jest możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej, która 

będzie terenowym spotkaniem sieciującym organizacje senioralne biorące udział w 

projekcie. Sieciujące spotkanie środowisk senioralnych zaplanowano w największym 

ogrodzie dendrologicznym na terenie Arboretum w Wojsławicach. Forma spotkania i 

wybór miejsca podyktowany jest potrzebą stosowania aktywnych form oddziaływania na 

środowiska senioralne. Podczas wizyty wygłoszony zostanie wykład dotyczący 

sposobów opieki nad inicjatywami oraz planowania działań kontynuacyjnych – 

rozwijających wykonane inicjatywy i włączania się seniorów w samorządową politykę 

kształtowanie zieleni miejskiej Legnicy.  

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy przy realizacji naszych inicjatyw 

 
 

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

  

 

 

 

 

 

Opracowała: Leonarda Mokhtari 
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