Poszukujemy do współpracy wolontariuszy 60+
Dwanaścioro legnickich seniorów – uczestników zadania publicznego pn. Partycypolis
– Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów, ukończyło 72 godzinne szkolenie i 4 czerwca 2017 r. i otrzymało certyfikaty
liderów partycypacji społecznej seniorów. Zadanie to jest finansowane ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020.

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów serdecznie im gratuluje i życzy satysfakcji z realizacji
kolejnych zadań w projekcie oraz wielu sukcesów w osobiście podejmowanej aktywności społecznej.
Obywatelska partycypacja to także dobrowolna, nieodpłatna praca wolontariuszy, ludzi którzy
bezinteresownie dają do dyspozycji swój czas, umiejętności i doświadczenie dla dobra społecznego
nas wszystkich. Realizowany projekt przewiduje, by nowo wyszkoleni liderzy partycypacji społecznej
seniorów w dalszej realizacji zadań wypróbowali swoją wiedzę i umiejętności pod doświadczonym
okiem liderów społeczności lokalnej - wolontariuszy 60+, i by razem stworzyli realną przestrzeń do
dyskusji publicznej legnickim seniorom, na tematy pomijane lub słabo reprezentowane.
W kolejnych etapach realizowanego zadania publicznego wyszkoleni liderzy partycypacji społecznej
seniorów odbędą dwa spotkania grup roboczych, na których będą pracować wspólnie z dziesięcioma
wolontariuszami – działaczami Miejskiej Rady Seniorów, Legnickiej Rady Seniorów, słuchaczami
uniwersytetów III wieku, liderami stowarzyszeń i innych środowisk senioralnych, pracować będą nad
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tym jak zwiększać w naszym mieście partycypację społeczną seniorów. W wyniku ich pracy zostaną
zorganizowane dwie Publiczne Kawiarenki Obywatelskie – każda w innym rekomendowanym obszarze
i pięciu tematach dyskusyjnych, przygotowane i poprowadzone przez liderów partycypacji społecznej
seniorów, w których udział jest bezpłatny.
Przybywając, uczestnicy kawiarenek będą mieli wyjątkową okazję poznać wolontariuszy i liderów
partycypacji społecznej seniorów w swoich grupach wiekowych, porozmawiać ze sobą oraz
przedstawicielami władz samorządowych i innych środowisk społecznych w przyjaznej swobodnej
atmosferze o ważnych dla siebie problemach kształtujących poziom ich uczestnictwa w życiu
społecznym i publicznym miasta. Każdy głos w czasie debaty zostanie zapisany i przekazany w formie
raportu Prezydentowi Miasta Legnicy oraz przekazany do publicznej wiadomości, by dobrze służył
polityce senioralnej na miarę naszych potrzeb.
W aktualnej sytuacji demograficznej naszego miasta kiedy liczba osób starszych dawno przekroczyła
20% aktywność seniorów 60+ ma szczególne znaczenie dla dobrostanu samych zainteresowanych jak i
całej społeczności i rozwoju miasta, dobrze by było by partycypacja obywatelska osób starszych zajęła
pierwszorzędne miejsce w polityce senioralnej.
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów prosi wolontariuszy 60+ o współpracę w
aktywizowaniu legnickich seniorów poprzez wsparcie dalszej realizacji projektu Partycypolis –
Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica. Legniccy seniorzy przygotowują dwie niezwykłe
kawiarenki obywatelskie.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych
Emerytów ul. Witelona 10 p. 307, e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl lub telefonicznie: 604 184 190.
Nabór seniorów wolontariuszy trwa do 10 lipca 2017 r.
Serdecznie zapraszamy wolontariuszy 60+ do współpracy !
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