
Legniczanie wyruszyli z sercem i pasją po kwiat paproci. 

W ogrodzie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1 w Legnicy - 23 czerwca 2017 r., o godz. 14:00,
rozpoczęło  się  integracyjne  otwarte  spotkanie  legniczan  60+  pod  hasłem:  "Z  sercem i  pasją  po  kwiat
paproci".  Legniczanie  przybyli  tłumnie,  każdy  z  naręczem  kwiatów  przynajmniej  na  jeden  wianek.
Zachwyceni swoją - na nowo odkrywaną, kreatywnością, z dłońmi pełnymi kolorów od rozmaitych; ziół,
traw i kwiatów, wszyscy wili cudne wianki. Zakładali je sobie na głowy, radośnie śpiewali i tańczyli. Szukali
kwiatu paproci, w konkursach dzielnie walczyli o nagrody. Przyjaźnie gawędząc smakowali przygotowany
poczęstunek pod opiekuńczymi czaszami parasoli w niebieskie paski. Było pyszne ciasto, kawa i herbata,
napoje  i  oczywiście  kiełbaska  na  grilu.  Panowała  atmosfera  przyjacielskiego  biesiadowania,  królowała
radość i wzajemna życzliwość.  Wszelkie troski poszły precz, nawet te o pogodę, która jeszcze w południe
straszyła swoją niepewnością.  Zdecydowanie organizatorów i wspaniali uczestnicy sprawili, że nawet niebo
śmiało się z nami radośnie. Na szmaragdowej trawie w promieniach słońca, wśród zieleni drzew aż do godz.
18:00, bawiło się ponad 110 osób. Na zakończenie najpiękniejszy z wianków został podarowany drzewu
stojącemu w drzwiach ogrodu, z nadzieją na kolejne spotkanie. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy aktywnych podopiecznych tego Domu; liderów partycypacji społecznej
seniorów wyszkolonych w ramach zadania publicznego Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w
Mieście  Legnica,  dofinansowanego  przez  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy i  Polityki  Społecznej  w ramach
Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, realizowanego
przez  Polskie  Stowarzyszenie  Szczęśliwych  Emerytów,  działającej  aktywnie  już  drugi  rok  Nieformalnej
Grupy "Z Sercem i Pasją", która w 2016 r., zdobyła grant na urządzenie ogrodu i zakup parasoli ( projekt
OdDolny  Śląsk  dofinansowany  z  Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich,  realizowany  przez  Legnickie
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację Wrzosowa Kraina) oraz wnioskodawcy do Legnickiego
Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Organizację i realizację pomysłu wsparły:  Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej  w  Legnicy  –  Dom  Dziennego  Pobytu  przy  ul  Korfantego  1  w  Legnicy  oraz  Polskie
Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów.
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