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                     Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów realizując projekt "Cenna 

aktywność Rad Seniorów", kieruje się chęcią skierowania aktywności osób starszych na tory 

zaangażowania obywatelskiego i zdobywania kompetencji  obywatelskich, poprzez aktywny 

udział w pracach Rad Seniorów. 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. 

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

regionu Legnickiego przez 7 miesięcy. Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju Rad 

Seniorów na tym obszarze przez wzrost aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych 50 

seniorów w 2 miastach Dolnego Śląska przez 7 miesięcy trwania projektu i po jego zakończeniu. 

Działania i bezpośrednia współpraca z Radami Seniorów pokazują aktualnie potrzebę 

wzmocnienia ich kompetencji niezbędnych do dobrego pełnienia  funkcji. Na codzienne 

funkcjonowanie Rad ma wpływ przede wszystkim ich silny związek z lokalnymi samorządami. 

Posiadają one dość specyficzny status ciała doradczego organu wykonawczego, co sprawia, 

że często trudno je „umiejscowić” w strukturze urzędu, a tym samym precyzyjnie określić ich 

kompetencje.  

Wzmocnienia kompetencji Rad Seniorów ma na celu poprawę dialogu osób starszych 

z lokalnym samorządem i zachęcenie samorządów do działań na rzecz dialogu 

międzypokoleniowego i wzmocnienia aktywności obywatelskiej. Konieczna jest debata 

na temat roli Rad Seniorów w społecznościach lokalnych i ich pozycji (zwłaszcza wobec 

lokalnego samorządu). Aktualnie kontakt Rad Seniorów ze „zwykłymi” mieszkańcami jest 

bardzo rzadki. Brakuje szerszego wyjścia do społeczności lokalnych. Działania Rad Seniorów 

oraz informacje o nich trafiają tylko do wąskiej, zazwyczaj bardzo aktywnej, grupy seniorów. 

Większość starszych mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z istnienia ciała, które miałoby 

działać na ich rzecz. Nawet w przypadkach, gdy Rady Seniorów organizują widoczne lokalnie 

wydarzenia senioralne, działania te przypisywane są raczej najbardziej znanej organizacji czy 

instytucji świadczącej usługi dla seniorów (np. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i 
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Inwalidów, Dziennemu Domowi pobytu czy UTW). Bardzo niska rozpoznawalność Rad 

Seniorów wynika z nieskutecznego informowania przez nie o swojej działalności oraz 

niepodejmowania prób diagnozowania potrzeb starszych mieszkańców i dyskusji na ważne 

lokalnie tematy. Urzeczywistnienie kontaktu Rad Seniorów ze osobami starszymi ma na celu 

wzmocnienia pozycji Rad Seniorów w relacji z samorządem i nadanie jej roli prawdziwych 

rzeczników seniorów. 

Bardzo istotnym zagadnieniem jest komunikacja Rad Seniorów z jej otoczeniem, czyli 

społecznością lokalną. Podobnie jak wiele organizacji senioralnych, Rady Seniorów i ich 

działania, znane są jedynie nielicznym mieszkańcom, najczęściej tym najaktywniejszym i 

korzystającym z oferty skierowanej do osób starszych. 

Pragniemy, w oparciu o doświadczenia dotychczas funkcjonujących Rad Seniorów zebrać dobre 

praktyki i wypracować rozwiązania wspierające powoływanie i skuteczne działanie Rad 

Seniorów. Potraktowana poważnie i partnersko współpraca samorządów z Radami Seniorów, da 

osobom starszym poczucie wpływu na sprawy lokalne. Wzrost liczby starszych mieszkańców 

jest istotnym wyzwaniem dla samorządów i mieszkańców w zakresie, kształtowania przestrzeni 

miast, tak aby były przyjazne dla wszystkich pokoleń. 

 

Zapraszamy do współpracy 

Przypominamy że do 10 października 2021 r., do godz. 16:00 trwa rekrutacja 20 członków 

Rad Seniorów, którzy wezmą udział w warsztatach kompetencyjnych dla członków Rad 

Seniorów. 

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/ 

 


