
Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica 
Biuro Projektu: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów ul. Zielona 13of, 59-220 Legnica  

tel. 604184190, e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na la ta 2021-2025

                                    

 

Z  a  p  r  o  s  z  e  n  i  e  

            
ZIELONY EKRAN                     ZIELONOZACZYTANI             KOLOROWY ZAKĄTEK POD BLOKIEM        KOLOROWY OGROD MOTYLI      ZIELONY SKWEREK DLA MIESZKAŃCÓW        

ul. Jaworzyńska/Boiskowa 1                               ul. Piastowska 22                                    ul. Planetarna 7, 8 i 9                                Park Miejski al. S. Sempołowskiej                              UL. łowicka 30 

ZIELONE PODWÓRKO „OAZA SPOKOJU”   ZIELONY SKWER  „POD ORZECHEM ”    „ZIOŁOWNIK”-  KĄCIK OGRODNICZEK     ZIELONY ZAKĄTEK    KWITNĄCA WSPÓLNOTA     

ul.,Wrocławska 181                                                ul. Żbożowa 1                                                     ul. Korfantego 1                                               ul. Przybosia 1                 ul.Krzemieniecka 2      

                       Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów ma zaszczyt zaprosić Szanowną Panią/Szanownego 
Pana na otwarte spotkanie twórców dziesięciu zielonych inicjatyw powstałych w 2021 r w publicznej przestrzeni 
miasta Legnicy ze środowiskami senioralnymi oraz zainteresowaną współpracą społecznością lokalną.   
                        Inicjatywy zostały zrealizowane przez kochających swoje miasto Legniczan - grupy Osób Starszych,  
uczestników realizowanego przez Stowarzyszenie zadania publicznego pn. Strategia partycypolis – seniorzy dla 
zielonych przestrzeni miasta Legnica”.  
                       Spotkanie odbędzie się w pięknej zabytkowej świetlicy Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Piastowskiej 22 w dniu 19 listopada 2021 r, o godz. 16:00 i będzie prowadzone metodą warsztatową.  
                       Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Zadanie jest współfinansowane z Budżetu Państwa przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+ 
na lata 2021 – 2025. Serdecznie zapraszamy. 
                        Program: 
1. 16:00  -  16:05  Otwarcie spotkania. Przywitanie gości i  słowo wstępne  - Barbara Galant Prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów i koordynator projektu. 
2. 16:05 -  19:00  Warsztat sieciujący środowiska: 

• 16:05 – 16:30  Wykład uwrażliwiający środowiska oraz rozwijający inicjatywność i opiekę środowisk  
nad inicjatywami – Ewa Kosińska biolog-ekolog, florysta, pedagog i wykładowca z dziedziny ochrony  
środowiska i ekologii. 

• 16:30 – 17:30 Prezentacje zrealizowanych inicjatyw przez liderów partycypacyjnego planowania 
przestrzeni wraz z człnkami swoich grup roboczych . 

• 17:30 – 17:45  Wręczenie listów pochwalnych twórcom inicjatyw oraz członkom Stowarzyszenia 
wspierającym  grupy robocze w planowaniu i realizacji inicjatyw. 

• 17:45 – 18:00 Prezentacja laureatów w Konkursie na Najciekawszą Zieloną Inicjatywę Senioralną 

• 18:00–19:00 Otwarta dyskusja na temat trwałości efektów i dalszej współpracy członków grup 
roboczych i współpracy środowiska.  

• 19:00 – 19:30  Podpisanie porozumienia grup i środowisk o współpracy dla ochrony i rozwoju  
zrealizowanych inicjatyw oraz dalszego rozwijania społecznej inicjatywności  na rzecz zazieleniania 
kolejnych przestrzeni miasta i angażowania się w samorządową politykę kształtowania zieleni miejskiej 
w Legnicy. 

3. 19:30-20:00 Poczęstunek i zamknięcie spotkania. 


