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NEWSLETTER WRZESIEŃ 2015 

Projekt „Społecznie zaradni zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu 
publicznym miasta”, ma na celu  wzrost aktywności obywatelskiej legnickich seniorów oraz 
zbudowanie mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów  
i obszarów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce 
lokalnej.  

I. 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Według 
danych GUS i Eurostatu ta grupa społeczeństwa dynamicznie rośnie. Według prognoz 
demografów, do 2020 r. seniorzy będą stanowić blisko 25 proc. polskiego społeczeństwa.  

Święto ustanowione zostało 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Rok 1999 ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Seniorów pod hasłem "Społeczeństwo 
otwarte dla wszystkich pokoleń". Drugie Światowe Zgromadzenie na temat Starzenia się 
Społeczeństw odbyło się w dniach 8-12 kwietnia 2002 w Madrycie. Wtedy też papież Jan 
Paweł II wystosował list papieski do jego uczestników. Papieska Rada ds. Świeckich 
opublikowała z kolei dokument zatytułowany "Godność człowieka starszego i jego misja 
w Kościele i w świecie”.  

1 października 2015 r. o godz. 11.00 w Sejmie rozpocznie się pierwsze posiedzenie 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Organizatorem posiedzenia jest Sejmowa Komisja 
Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby. 
 
Do uczestnictwa w posiedzeniu zaproszeni zostali reprezentanci środowisk polskich seniorów 
w tym: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz przedstawicieli gminnych rad seniorów. 
 
Polskie środowiska senioralne tworząc Obywatelski Parlament Seniorów chcą zwrócić uwagę 
społeczeństwa na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałać wszelkim 
przejawom dyskryminacji ze względu na wiek. Organizatorom OPS zależy na promowaniu 
aktywności społecznej i obywatelskiej, wolontariatu osób starszych oraz solidarności 
wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. Uczestnicy posiedzenia swoją obecnością 
w Parlamencie mają zamiar przekonać/nakłonić posłów do działań mających dać osobom 
starszym prawo do godnego, niezależnego życia i aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i kulturalnym.    

Komisja Polityki Senioralnej funkcjonuje w Sejmie od maja 2014 roku. 
Przewodniczącym Komisji jest poseł Michał Szczerba. 11 września br. Sejm przyjął ustawę 
o osobach starszych, która była komisyjną inicjatywą ustawodawczą. Zgodnie z nowymi 
przepisami - rząd będzie zobowiązany do systematycznego monitorowania sytuacji osób 
starszych w Polsce oraz przedstawiania Sejmowi i Senatowi informacji w tej sprawie do 31 
października każdego roku.  Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego pojęcia 
osoby starszej, czyli takiej, która ukończyła 60. rok życia, oraz polityki senioralnej, 
zdefiniowanej jako ogół działań organów administracji publicznej oraz innych organizacji 
i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego 
starzenia się. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. 
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II. Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym dla 

moderatorów debat publicznych.  

Cykl szkoleniowy jest elementem projektu „Społecznie zaradni zwiększenie udziału legnickich 
seniorów w życiu publicznym miasta”, który ma na celu  wzrost aktywności obywatelskiej legnickich 
seniorów oraz zbudowanie mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów  
i obszarów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce lokalnej.  
 
Cykl szkoleniowy składał się będzie z dwóch szkoleń, które odbędą się w Hotelu Chata Karczowiska 

położonym w Karczowiskach między Legnicą a Lubinem.  Szczegółowe informacje dotyczące 

terminów obu szkoleń zostaną podane bezpośrednio osobom, które dokonają zgłoszenia.   

Szkolenia mają charakter bezpłatny a organizator zapewnia pełne wyżywienie, noclegi, materiały 

szkoleniowe, 2 wykwalifikowanych trenerów.  

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego każdy z moderatorów otrzyma certyfikat 

W szkoleniu weźmie udział 12 seniorów (przedstawiciele organizacji senioralnych i członkowie 
Legnickiej Rady Seniorów). Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną fachowo przygotowane do 
prowadzenia i moderowania debat publicznych, które zostaną zorganizowane i przeprowadzone w 
ramach projektu. Efektem szkolenia będzie wzrost aktywności obywatelskiej oraz podniesienie 
wiedzy 12 seniorów na temat partycypacji obywatelskiej i sposobów moderowania dyskusji 
publicznych.  
 

Zakres szkolenia:  

 Partycypacyjne metody prowadzenia dialogu społecznego 

  Konsultacje społeczne 

 Techniki i narzędzia planowanie i organizacja konsultacji społecznych  

 Dobre przykłady konsultacji społecznych przy udziale seniorów 

  Zasady i warianty prowadzenia debat publicznych 

 Nawiązywanie współpracy przy realizacji dyskusji publicznej 

 Skuteczne informowanie,  

 Wybór kanałów informowania, formy przekazu 

 Zasady prowadzenia i moderowania dyskusji, 

 Komunikacja społeczna, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,  

 Wystąpienia publiczne.  

 
 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt mailowy 

futurama.fundacja@interia.pl lub telefoniczny 530469736.  

Kontakt: Małgorzata Bochyńska e-mail: futurama.fundacja@interia.pl  

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:  

www.futurama.org.pl oraz www.facebook.com/fundacjafuturama 

mailto:futurama.fundacja@interia.pl

