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                   W ramach projektu "Cenna aktywność Rad Seniorów", Polskie Stowarzyszenie 

Szczęśliwych Emerytów organizuje dwa wyjazdowe warsztaty. Projekt finansowany jest z 

Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze 

środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w kwocie 

109 035,00 zł i skierowany jest do członków Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy i Rady Seniorów 

w Złotoryi. 

Podczas warsztatów uczestnicy przewidziano działania mające na celu wzmocnienie umiejętności 

w następujących dziedzinach: publicznego zabierania głosu w sprawach ważnych dla seniorów, 

wypowiadania się, moderowania dyskusji, wystąpień publicznych i stosowania technik 

partycypacyjnych, korzystania z różnych form komunikacji społecznej, angażowania seniorów w 

życie obywatelskie, funkcje opiniodawczo-konsultacyjne, komunikacyjne, inicjatywne Rad 

Seniorów, diagnozowanie potrzeb seniorów oraz zbieranie opinii, opracowanie zakresu 

obowiązków i uprawnień Rad Seniorów, planowanie strategiczne działań Rad Seniorów, 

udostępnienie informacji seniorom, formułowanie rekomendacji dla samorządu, przejmowanie 

dobrych praktyk już działających Rad Seniorów. W zajęciach weźmie udział 20 członków (10 

członków z Legnickiej Rady Seniorów oraz 10 członków ze Złotoryjskiej Rady Seniorów). 

Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani trenerzy, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną jak i 

praktyczną. 

Popularność Rad Seniorów zależy przede wszystkim od tego, na ile sprawnie funkcjonują i jak 

dobrze są rozpoznawalne w lokalnych społecznościach. Warto zastanawiać się jak tworzyć i 

wdrażać standardy pracy Rad Seniorów sięgając po najlepsze, sprawdzone wzorce.  Partycypacja 

może być widoczna na różnych poziomach. Ważny jest proces informowania i współdecydowania 
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w tworzeniu polityk senioralnych. W interesie całej społeczności lokalnej jest, aby Rady Seniorów 

były ważnym narzędziem partycypacji obywatelskiej, częścią demokracji lokalnej, której 

fundamentem jest myślenie o wspólnocie samorządowej jako o wszystkich mieszkańcach. 

Działalność Rad Seniorów zgodnie podstawami prawnymi ustanowienia i funkcjonowania 

obejmuje działania w obszarach: zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, 

wspieranie aktywności ludzi starszych, profilaktyka i promocja zdrowia, przełamywanie 

stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, rozwój form wypoczynku, 

dostęp do edukacji i kultury oraz zapewnienie najstarszym mieszkańcom naszego miasta wpływu 

na sprawy dotyczące ich samych.  

Rady Seniorów w Legnicy i Złotoryi biorąc udział w projekcie i realizując razem z nami zadanie 

publiczne pn. "Cenna aktywność Rad Seniorów” wzmocnią swoje kompetencje w zakresie 

umiejętności komunikacyjnych, funkcji opiniodawczo-konsultacyjnych oraz funkcjonowania w 

politykach publicznych,  dotyczących polityki gminy wobec seniorów.   Przewidziane zadaniem 

warsztaty kompetencyjne, terenowy warsztat badawczo-poznawczy, praca w grupach roboczych 

wypracowujących rekomendacje dla samorządów, realizację inicjatyw obywatelskich w 

przestrzeni publicznej przy pomocy środowisk senioralnych pomagają uczestnikom osiągnąć cel 

poprzez łatwy dostęp do wiedzy i ugruntowanie różnych metod identyfikowania potrzeb 

środowiska oraz poszukiwaniu rozwiązań, formułowania opinii do projektów decyzji w sprawach 

dotyczących Osób Starszych, wnoszenia petycji i rekomendacji.  

Zachęcamy seniorów z Gmin Legnicy i Złotoryi do ściślejszej współpracy z Radami Seniorów i 

zapraszamy do udziału w projekcie. Udział w projekcie jest nieodpłatny. 

 
Rady Seniorów są powoływane przez władze samorządowe do współpracy w celu tworzenia 
warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, rozwijania 
więzi międzypokoleniowej, zapewniania osobom starszym udziału w podejmowaniu przez samorząd 
decyzji w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. Działalność Rad Seniorów polega na określaniu 
priorytetów potrzeb i problemów osób w wieku senioralnym oraz przedstawianiu propozycji i wniosków 
dotyczących działań samorządu na rzecz ludzi starszych 

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

Informacji udziela Koordynator Projektu Barbara Galant tel. 604 184 190 

Opracowała: Leonarda Mokhtari 
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