
Legnica - Partycypolis - trwa szkolenie dla liderów partycypacji społecznej seniorów!

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów rozpoczęło realizację cyklu szkoleniowego
dla  liderów  partycypacji  społecznej  seniorów.  I  zjazd  szkoleniowy  odbył  się  w  dniach  28  -
30.04.2017 r. w Karpaczu.  Cały cykl obejmuje 3 zjazdy po trzy dni szkoleniowe. Bierze w nim
udział 12 Legniczan w wieku 60+, aktywnych w swoich środowiskach senioralnych i pragnących
podnieść kompetencje z zakresu partycypacji społecznej.  

I zjazd szkoleniowy poświęcony był zagadnieniom związanym z partycypacją społeczną –
partycypacyjnym  metodom  prowadzenia  dialogu  społecznego  –  konsulatacjom  społecznym  –
technikom i narzędziom dialogu społecznego - dobrym przykładom konsultacji społecznych przy
udziale seniorów - sposobom angażowania seniorów w życie społeczne w mieście.
Rekrutacja  uczestników  okazała się  bardzo trafna gdyż  nastąpiła szybka integracja grupy i przez
cały  czas  zajęć  warsztatowych  utrzymywała  się  wysoka  aktywność  i  owocna  współpraca
uczestników.  Przeprowadzona  ewaluacja  na  zakończenie  zjazdu  wykazała  wysoki  stopień
spełnienia oczekiwań, skuteczności i efektywności oraz przydatności szkolenia. Najwyżej zostały
ocenione: poziom wiedzy trenerskiej, przygotowane materiały warsztatowe i organizacja szkolenia. 

Szkolenie  jest  integralną  częścią zadania  publicznego  pt:  Partycypolis  -  Partycypacja
społeczna seniorów w Mieście Legnica realizowanego  przez Stowarzyszenie dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu  ze  środków  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej w  ramach
Rządowego  Programu  na  rzecz  Aktywności  Społecznej  Osób  Starszych  na  lata  2014  –  2020,
którego głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej co najmniej 122
legnickich seniorów oraz zbudowanie partycypacyjnych mechanizmów do dyskusji,  publicznych
debat,  poruszania  tematów  i  obszarów  do  tej  pory  pomijanych  lub  niedostatecznie
reprezentowanych w polityce publicznej miasta.

Po zakończeniu  szkolenia  uczestnicy otrzymają  certyfikaty i  razem z  wolontariuszami  -
liderami środowisk senioralnych w Legnicy, pod merytoryczną opieką realizować będą działania
praktycznie  wykorzystując  nabyte  podczas  szkolenia  wiedzę  i  umiejętności  w  przestrzeni
społecznej i publicznej. Uczestnicy w czasie spotkań grup roboczych przygotują 10 tematów do
publicznej  dyskusji  z  obszaru  partycypacji  społecznej,  zorganizują  2  publiczne  kawiarenki
obywatelskie – każda dla co najmniej 50 osób 60+.Dyskusje w kawiarenkach prowadzone będą
przy udziale przedstawicieli władz samorządowych. Efektem końcowym będzie raport o sposobach
partycypacji społecznej seniorów zawierający efekty dyskusji społecznej w grupach roboczych i
publicznej w kawiarenkach.

Kolejne zjazdy szkoleniowe już wkrótce: 19-21.05.2017 r. i 02-04.06.2017 r.
Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  informacjami  o  realizacji  projektu  i  obejrzenia

dokumentacji fotograficznej z I zjazdu szkoleniowego:
 https://www.facebook.com/Partycypolis-862038607278045/?fref=ts  , 
https://www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Szcz%C4%99%C5%9Bliwych-Emeryt
%C3%B3w-239842113026803/?fref=ts  , 
https://szczesliwi-emeryci.org.pl.

Zadanie publiczne dofinansowane w ramach Rządowego programu Aktywności Społeczne Osób
Starszych na lata 2014 - 2020
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