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 Listopad 2021 

                 Zakończony warsztatów kompetencyjnych projektu „Cenna aktywność Rad Seniorów” 

finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO na lata 2021 – 2030 w kwocie 109 035,00 zł. W wyjazdowych zjazdach (I zjazd odbył 

się w Jeleniej Górze, drugi w Świeradowie Zdrój) uczestniczyło dwudziestu członków dwóch Rad 

Seniorów (Legnicy i Złotoryi). Przeszkoleni w ramach projektu Radni, w dwuosobowych zespołach 

utworzyli grupy robocze (przy wsparciu opiekuna ze strony Stowarzyszenia), zapraszając do 

współpracy kolejnych seniorów (po trzy osoby). Razem w projekcie bierze udział 50 seniorów (20 

członków dwóch Rad Seniorów i 30 uczestników seniorów wolontariuszy grup roboczych).  

 
Rezultatem przeszkolenia są opracowane ankiety badające potrzeby, opracowania zakresu 

kompetencji Rad, kadencyjne plany działania Rad. Członkowie Rad Seniorów zaangażowali się w 

ankietowanie seniorów (poprzez rozmowy telefoniczne) i tworzenie na podstawie zebranych uwag 

map barier architektonicznych w miastach objętych projektem. Wspierając proces integrowania 

środowiska senioralnego wokół Rad Seniorów budujemy naszą przyszłość. Popularność Rad 

Seniorów zależy przede od tego, na ile sprawnie funkcjonują, jak dobrze są rozpoznawalne                    

w lokalnych społecznościach i w jaki sposób skutecznie osiągają rezultaty podejmowanych działań. 

Dobre przygotowanie członków Rad Seniorów pozwala działać bardziej efektywnie a opracowane 

ankiety pomogą wytyczyć kierunki działań. Zaangażowanie do współpracy w  grupach roboczych 

seniorów wolontariuszy jest dużym wsparciem i zwiększa zainteresowanie i zaangażowania 

seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów       

i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności. Celem działania 

Rad Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz 

miejskich. 
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Seniorzy aktywnie przystąpili do 

wypracowania rekomendacji do polityk 

senioralnych w swoich samorządach. Prace 

grup roboczych rozpoczęły się już 9 listopada 

2021r. W Legnicy grupa robocza dwóch 

Radnych Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy, 

pań: Julii Korytowskiej i Danuty Krystyny 

Juskowiak-Gol oraz współpracujących 

aktywnych trzech Seniorek zakończyła 

wypracowywanie rekomendacji dla władz 

samorządowych. Grupa sprecyzowała również 

pomysł swojej inicjatywy społecznie 

użytecznej. Chcą zorganizować punkt 

Informacyjno–edukacyjny dla osób 

niedowidzących pn. „Zobacz nie widząc”. 

Punkt będzie dział stacjonarnie i mobilnie. 

Rozpoczęli pracę nad wdrożeniem. 

Aktualnie trwają  intensywne prace nad rekomendacjami w pozostałych grupach w Legnicy                    

i Złotoryi. Z zainteresowanie śledzimy ich działania  i czekamy na efekty. 

Równocześnie uczestnicy przygotowują się do wizyty studyjnej u Wałbrzyskiej Rady Seniorów, 

która odbędzie się 22.11.2021 r., w ramach terenowego warsztatu badawczo – poznawczego. Wizyta 

ta będzie cenną inspiracją dla dalszych działań projektowych i działalności Rad Seniorów w Legnicy 

i Złotoryi. 

Bądźcie z nami w kontakcie. 

Zachęcamy do śledzenia naszej aktywności na stronie https://szczesliwi-emeryci.org.pl/ 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu Barbara Galant tel. 604 184 190 

 


