
Trwa rekrutacja do projektu:  
Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica

Legniccy seniorzy również w tym roku będą mieli  możliwość razem z Polskim Stowarzyszeniem
Szczęśliwych  Emerytów  realizować  ważne  dla  polityki  senioralnej  w  naszym  mieście  zadanie
publiczne pod tytułem: Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica. Projekt
jest  dofinansowany  ze  środków  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  ramach
Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 
Celem  głównym  podejmowanych  działań  jest  wzrost  aktywności  społecznej  i  obywatelskiej  co
najmniej  122 legnickich seniorów przez zbudowanie partycypacyjnych mechanizmów do dyskusji,
publicznych  debat,  poruszania  tematów  i  obszarów  do  tej  pory  pomijanych  lub  niedostatecznie
reprezentowanych  w  polityce  publicznej  miasta  Legnica  w  trakcie  trwania  projektu  i  po  jego
zakończeniu.

Realizacja zadania została rozpoczęta 1 marca i zakończy się 30 listopada br.

Zapraszamy do udziału osoby 60+ chętne uzupełnić swoje kompetencje z zakresu technik komunikacji
i  partycypacji  społecznej  oraz  praktycznie  je  wypróbować.  Szczególnie  zachęcamy do udziału  w
szkoleniach osoby pracujące i  chętne do pracy w radach seniorów, organizacjach pozarządowych,
instytucjach i  aktywności w swoich środowiskach. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają
certyfikat  i  podejmują  pracę  z  wolontariuszami  w  grupach  roboczych  poszukujących
i wypracowujących  rekomendację  obszarów  oraz  tematów  do  dyskusji  publicznej,  a  także  formę
organizacyjną publicznych kawiarenek obywatelskich oraz poprowadzą te kawiarenki. By otrzymać
certyfikat  uczestnik  jest  zobowiązany wziąć  udział  we  wszystkich  trzech zjazdach.  Po  wakacjach
zaprosimy do udziału w Publicznych Kawiarenkach Obywatelskich legnicką społeczność seniorów
i ich przyjaciół bez względu na wiek. Bądźcie z nami w kontakcie!

Obecnie  trwa  rekrutacja  uczestników  projektu  -  legniczan  w  wieku  60+  na  szkolenie  liderów
partycypacji społecznej seniorów, który  rozpoczyna cykl trzech zjazdów szkoleniowych w terminach:
28-30.04.17,  19-21.05.17  i  02-04.06.17.  Zapewniamy:  wykwalifikowanych  trenerów,  materiały
warsztatowe,  salę  wykładową,  przerwy  kawowe,  noclegi,  wyżywienie  oraz  dowóz  z  Legnicy  na
miejsce szkolenia i powrót do Legnicy po szkoleniu.

Termin składania formularzy rejestracyjnych upływa 25 kwietnia godz. 12:00.

Liczba uczestników jest ograniczona. Spośród osób spełniających kryteria rekrutacyjne w tym samym
stopniu decydować będzie data wpływu formularza rejestracyjnego. 

Formularz można pobrać w Biurze Projektu:
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów
ul. Witelona 10 p.307
59-220 Legnica
www.szczesliwi-emeryci.org.pl
e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl

Wszelkich informacji udziela Koordynator projektu: 
Barbara Galant, tel. 604 184 190, e-mail: barbara-galant@wp.pl

http://www.szczesliwi-emeryci.org.pl/
mailto:barbara-galant@wp.pl

