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NEWSLETTER PAŹDIERNIK 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. Senioraiada w Legnicy. 26.09.2015r. na placu ogrodów działkowych „Pod Pająkiem”
odbyła się Pierwsza legnicka „Senioriada”.

To pierwsza Senioriada w Legnicy, która dofinansowana jest ze środków Urzędu
Miasta. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy.
Na imprezę zorganizowaną w ogrodach działkowych „Pod Pająkiem” zgłosiło się
wiele klubów seniorów, jednak organizatorzy twierdzą, że nie wszystkie odpowiedziały na
senioralne zaproszenie. W programie znalazły się gry, zabawy, konkursy sportowe i taneczne,
a także wspólne biesiadowanie przy ognisku.
Jest to impreza, która ma za zadanie skupić ludzi starszych we wspólnej zabawie, nie
chodzi o jakieś wyczyny sportowe, tylko o dobrą zabawę. Po części sportowej zaplanowane
były wspólne kiełbaski i zabawy przy ognisku - mówił Helena Olszewska- Korzeniewicz,
zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.
Organizatorzy chcą za rok zaprosić na imprezę seniorów spoza Legnicy i
zorganizować „Senioriadę” powiatową. Być może będzie się ona odbywać na bocznym
stadionie w parku.

Projekt „Społecznie zaradni - zwiększenie udziału legnickich seniorów w
życiu publicznym miasta” finansowany ze środków Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020
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II. Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugim spotkaniu z cyklu
szkoleniowego 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 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
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