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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.  
Fundacja Futurama zorganizowała dwie debaty pod nazwą „Legnica miastem przyjaznym 

seniorom”. Są one częścią projektu związanego ze zwiększeniem udziału legnickich seniorów 

w życiu publicznym miasta. Uczestnicy spotkania w Ratuszowej rozmawiali między innymi o 

takich aspektach jak ochrona zdrowia, wolontariat, czyli forma swoistej samopomocy oraz o 

rekreacji osób starszych. 

Fundacja Futurama powstała w odpowiedzi na potrzebę uświadamiania lokalnego 

społeczeństwa w zakresie praw obywatelskich, szacunku dla odmienności, zrównoważonego 

rozwoju, ochrony przyrody i praw zwierząt oraz udzielenia wsparcia merytorycznego i 

organizacyjnego osobom potrzebującym, organizacjom i instytucjom. 

Projekt Futuramy nastawiony jest na aktywny udziału legnickich seniorów w życiu 

publicznym miasta i zwiększenia ich wpływu na dziedziny, które seniorów dotyczą. Jest to 

element projektu „Społecznie zaradni – zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu 

publicznym miasta” finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Debata organizowana jest pod hasłem „Legnica miastem przyjaznym seniorom”. Najpierw 

przeszkoliliśmy seniorów w ramach projektów, a teraz seniorzy własnymi siłami organizują 

debatę, zapraszają inne osoby starsze do udziału w niej. Są to seniorzy z rozmaitych klubów 

seniora działających przy różnych jednostkach organizacyjnych, domach kultury, centra 

kultury czy parafie, bo tez i takie się zdarzają - mówiła Małgorzat Bochyńska z Fundacji 

Futurama. 

Debata prowadzona była metodą open space, czyli przy kilku stolikach seniorzy debatowali 

na różne tematy, po czym osoba biorąca udział w debacie miała prawo przesiąść się do innej 

grupy po to, żeby uzupełnić wnioski poprzedniej grupy. Następnie seniorzy spisali i 

przedstawili wnioski, które po dalszym opracowaniu przez fundację zostaną przedstawione 

do Urzędu Miasta w formie raportu. 

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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