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Metodologia badania  

Raport przedstawia wyniki badania „Partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek 

legnickich seniorów” wykonanego przez Fundację Futurama w Legnicy, w ramach projektu 

„Teraz my - partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów”, 

finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014 – 2020. Projekt trwał od 1 czerwca do 31 grudnia 2016r. i trwał 7 

miesięcy. Raport ma służyć samorządowi legnickiemu, aby mógł uwzględnić zadania 

związane z włączeniem i aktywizacją seniorów w politykach publicznych. 

W toku badania wykorzystano różnorodne metody i techniki badawcze, zarówno o 

charakterze jakościowym, jak i ilościowym: ankiety pisemne, indywidualne i telefoniczne 

wywiady pogłębione oraz panel dyskusyjny. 

 

Cele projektu 

Projekt powstawał jako inicjatywa oddolna angażująca seniorów w sferę działań 

społeczeństwa obywatelskiego. Podczas realizacji projektów i spotkań z legnickimi 

seniorami zidentyfikowano następujące problemy społeczności senioralnych: 

 nie angażowanie się w dialog obywatelski i nie reprezentowanie własnych potrzeb 

na szerszym forum; 

 brak doświadczeń w działaniach partycypacyjnych/konsultacyjnych lub negatywne 

doświadczenia; 

 brak osób o kompetencjach moderatorów zdolnych do poprowadzenia efektywnej 

dyskusji i komunikowania społecznego; 

 brak otwartego dialogu z administracja lokalną; 

 negatywny wizerunek osób starszych w społeczeństwie. 

Określono również następujące potrzeby seniorów: 

 chęć udziału na różnych polach społecznej aktywności; 

 chęć uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji, szczególnie tych dotyczących 

jakości życia w mieście i coraz liczniejszego środowiska senioralnego; 
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 chęć pełnienia funkcji doradczej, konsultacyjnej i opiniodawczej – duże 

doświadczenie zawodowe i życiowe seniorów w różnych aspektach życia 

społecznego; 

 chęć podniesienia umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i wykorzystania 

technik partycypacyjnych, prowadzenia spotkań otwartych dla mieszkańców i 

wykorzystania równych form komunikacji społecznej; 

 Chęć poprawy wizerunku seniorów w społeczeństwie, poprzez swoją aktywność 

społeczną i postawę obywatelską.   

Realizacja projektu przyczyniła się do pokonania zidentyfikowanych barier i była 

odpowiedzią na potrzeby legnickiego środowiska senioralnego. 

Projekt nastawiony był na zwiększenie aktywnego udziału legnickich seniorów w życiu 

publicznym, zwłaszcza w obszarach pomijanych w dyskusji publicznej lub niedostatecznie 

reprezentowanych. Poprzez stworzenie realnej przestrzeni do swobodnego wypowiadania 

seniorzy mieli szansę uczestniczyć w życiu publicznym oraz wskazywać kierunek zmian w 

lokalnej polityce w obszarze dotyczącym seniorów. W skutek realizacji projektu seniorzy 

biorący udział w jego działaniach podnieśli swoje umiejętności w zakresie wystąpień 

publicznych i wykorzystania technik partycypacyjnych, prowadzenia spotkań otwartych dla 

mieszkańców i wykorzystania równych form komunikacji społecznej. Wzrosły także 

możliwości pełnienia przez seniorów funkcji doradczej, konsultacyjnej i opiniodawczej. 

Nabyte w ramach projektu kompetencje podniosły także wartość obywatelską seniorów 

jako jednostek społeczeństwa Legnicy.  

 

Główne działania projektu 

Szkolenie liderów aktywności społecznej osób starszych. 

Spośród senioralnych, legnickich organizacji pozarządowych, Legnickiej Rady Seniorów 

oraz grup nieformalnych, w których czynnie działają seniorzy, zgodnie z założeniami 

projektu zrekrutowano uczestników szkolenia dla liderów aktywności społecznej osób 

starszych. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów, Polskiego 

Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, Babińca, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 



                                                            

Projekt "Teraz my - partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów", dofinansowany ze 

środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. 

 

Legnickiego Klubu Seniora oraz grup nieformalnych, w sumie 12 osób. Odbyły się trzy (60h 

szkoleniowych) zjazdy szkoleniowe, w trakcie których osoby biorące udział w szkoleniu 

zostały fachowo przygotowane do organizowania i prowadzenia debat publicznych, 

partycypacyjnego prowadzenia dialogu społecznego i skutecznej komunikacji.  
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Senioralne debaty publiczne. 

12 przeszkolonych w ramach projektów moderatorów przygotowało, zorganizowało i 

przeprowadziło dwie debaty publiczne: 

I debata poświęcona aktywności intelektualnej, społecznej, kulturalnej i obywatelskiej 

seniorów.  

II debata poświęcona aktywności fizycznej, zdrowemu stylowi życia, profilaktyce 

zdrowotnej osób starszych. 

W debatach uczestniczyło w sumie 100 legnickich seniorów, przedstawiciele Urzędu Miasta 

w Legnicy, radni oraz media. Dyskusja na powyższe objęła następujące zagadnienia: 

 

I. debata (Miejsce: Restauracja Ratuszowa, Data: 1 grudnia 2016r.) 

1. Seniorzy z pasją – gdzie i jak chcesz realizować swoje zainteresowania 

2. Pomagam innym, udzielam się społecznie – czy w Legnicy funkcjonuje wolontariat 

senioralny 

3. Senior dobrze poinformowany – w jaki sposób chcę dowiadywać się o ważnych dla 

mnie informacjach i wydarzeniach w mieście 

4. Życie codzienne – czego jeszcze chcę się w życiu nauczyć 
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II. debata (Miejsce: Restauracja Ratuszowa, Data: 8 grudnia 2016r.) 

1. Profilaktyka zdrowotna – co to dla mnie znaczy 

2. Ruch to zdrowie – możliwości aktywności sportowej w wieku senioralnym  

3. Szerokie horyzonty – formy rozwoju osobistego seniora 

4. Usługi specjalistyczne w mieście dostosowane do potrzeb seniora 
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Tło projektu 

Prawie 40% legniczan 60+ dysponuje bardzo dużą ilością czasu wolnego, w szczególności 

kobiety. Zdecydowanie najczęstszymi sposobami spędzania czasu wolnego są te, które 

wykonuje się zazwyczaj w pojedynkę, bez wychodzenia z domu: czytanie książek/prasy, 

oglądanie telewizji oraz wykonywanie prac ręcznych. Najpopularniejsze w populacji 

legniczan 60+ formy spędzania czasu wolnego sprzyjają zatem raczej izolacji niż integracji 

osób starszych ze sobą i z resztą społeczeństwa. Jednocześnie większość legnickich 

seniorów deklaruje, że w czasie wolnym woli być z innymi ludźmi niż samemu. 

Zaobserwować można tu zatem znaczące zjawisko niezaspokajania potrzeb w zakresie 

sposobów spędzania czasu wolnego. Najpoważniejsze bariery w atrakcyjnym spędzaniu 

czasu wolnego to brak chęci do podjęcia aktywności, zły stan zdrowia, bariery finansowe 

oraz niedobór infrastruktury społecznej. Osoby powyżej 60. roku życia angażują się w życie 

społeczne np. Uniwersytety III Wieku, zorganizowane spotkania tematyczne oraz poprzez 

wolontariat. Przebadane osoby 60+ wykazują dużą chęć do angażowania się w 

przedsięwzięcia o charakterze wspólnotowym. Większość z nich nie ma jednak możliwości i 

narzędzi do realizacji takiej formy zaangażowania. Seniorzy motywują swoją deklarację 

chęcią aktywności, rozwijania wiedzy i wolą pomocy innym i widzą siebie właśnie w 

zadaniach powiązanych z tymi obszarami (aktywność fizyczna, szkolenia i warsztaty 

tematyczne oraz wolontariat). Osoby 60+ poprzez swoją działalność oczekują przede 

wszystkim polepszenia swojej kondycji psychicznej i poczucia bycia potrzebnymi. Liczą, że 

dzięki niemu znów zaczną być obecne w życiu społecznym, spełnią się w działaniach 

pozazawodowych i pożytecznie zagospodarują swój czas wolny, a także polepszy się ich 

ocena w oczach innych, jako osób społecznie potrzebnych i aktywnych.  

Najistotniejszymi barierami w angażowaniu się osób powyżej +60 w życie społeczne są 

kwestie świadomościowe (m.in. stereotypy nt. angażowania społecznego), informacyjne 

(brak wiedzy na temat oferty, niedostosowanie kanałów komunikacyjnych do potrzeb osób 

60+) oraz infrastrukturalne (brak centrum spotkań seniora). Chęć zaangażowania się w 

życie społeczne stanowi dla osób 60+ najważniejszy aspekt ich uczestnictwa, który usuwa 

na dalszy plan kwestie związane z organizacją, czy formalnościami.  
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Obszary działalności adekwatne dla osób 60+  

Osoby deklarujące skłonność do wejścia w rolę aktywnego uczestnika życia społecznego i 

wolontariusza najbardziej chciałyby działać w zakresie sportu i turystyki, zajęć 

kulturalnych, szkoleń i wykładów oraz na rzecz innych osób w wieku emerytalnym (a więc 

na rzecz ludzi podobnych do siebie). W toku badania stwierdzono, że nie ma obszarów 

nieadekwatnych dla osób powyżej 60 roku życia.  

 

Kanały informacyjne  

Źródła informacji o poszukiwaniu wolontariuszy, które znają legniccy seniorzy  to środki 

masowego przekazu. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, gdyż najbardziej pożądane 

źródło rekrutacji seniorów do różnych aktywności, w tym wolontariatu to kontakt 

bezpośredni instytucji zainteresowanej zaangażowaniem seniorów, bądź kontakt 

zapośredniczony przez osobę dobrze znaną w środowisku lokalnym (tzw. lider społeczny). 

Badanie wykazało również niemal całkowity brak zjawiska aktywnego poszukiwania 

wolontariuszy 60+ przez instytucje uprawnione do angażowania wolontariuszy. 

 

Wnioski z debat (bezpośrednie cytowania wypowiedzi seniorów) 

 

I debata  (1 grudnia 2016r.)  
 

1. Profilaktyka zdrowotna – co to dla mnie znaczy 
 większa świadomość zdrowego trybu życia /taniec, sport, spotkania, pobyt na 

świeżym powietrzu, unikanie stresu, niezdrowych produktów spożywczych np. 
GMO/ 

 badania kontrolne dla kobiet i mężczyzn  
 programy profilaktyki chorób osób starszych finansowane ze środków publicznych 

 
2. Ruch to zdrowie – możliwości aktywności sportowej w wieku senioralnym w moim mieście 

 rekreacja na świeżym powietrzu 
 turystka, krajoznawstwo, siłownia plenerowa, senioriada 
 gimnastyka: joga, zumba, taniec, gry zespołowe, gry terenowe 
 spacery z przewodnikiem po mieście 
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3. Szerokie horyzonty – formy rozwoju osobistego seniora 
 brak miejsca publicznie dostępnego, przyjaznego seniorom w centrum miasta 
 wolontariat wzajemnej pomocy 
 telefon zaufania dla seniora 
 spotkania tematyczne dla seniorów /kluby dyskusyjne, poezja/ 
 wycieczki po Legnicy 
 założenie senioralnej orkiestry lub zespołu muzycznego 
 nawiązanie stałej współpracy z radiem 
 wyjazdy studyjne do innych miast w celu wymiany doświadczeń z działalności 

seniorów 
 zajęcia komputerowe i z obsługi telefonu 
 szlachetna paczka dla seniora 

 
4. Usługi specjalistyczne w mieście dostosowane do potrzeb seniora 

 skrócenie okresu czasu do rejestracji do specjalistów 
 specjalistyczna opieka osób starszych wymagających stałej opieki zwolnione z opłat 
 rehabilitacja raz na kwartał 
 usługi pomocowe na zasadzie wolontariatu dla osób starszych: prawne, medyczne, 

ubezpieczeniowe, bankowe 
 dostęp do badań specjalistycznych, bezpłatnych, bez względu na wiek np. 

mammografia też powyżej 69 lat 
 stoiska dla seniorów w marketach 
 przypominanie o wizytach lekarskich w przypadku długiego czasu oczekiwania 
 punkt wolontariatu usług drobnych na terenie miasta  
 standaryzacja usług dla seniorów np. duża czcionka w autobusach i na przystankach 

mpk 
 animator osiedlowy aktywności kulturalnej i społecznej 
 usługi komputerowe i telefoniczne - warsztaty 
 bezpłatne bilety mpk 
 ogólnodostępna informacja o bezpłatnych badaniach lekarskich w mieście na dany 

miesiąc 
 
II debata 
 

1. Seniorzy z pasją – gdzie i jak chcesz realizować swoje zainteresowania 
 rozwój umysłowy: gry, krzyżówki, quizy  
 realizacja podróży życia 
 rozwój fizyczny: joga, fitness, ogród 
 spotkania w stałym miejscu na rozmowy 
 ścieżki rowerowe i spacerowe w Lasku Złotoryjskim 
 robótki ręczne 
 wymiana doświadczeń 
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 dostęp do informacji dla seniora 
 zbiórki na cele charytatywne 
 kółka zainteresowań: szachy, brydż 
 dostępny lokal do korzystania przez seniorów 
 zniżki do ćwiczeń  

 
2. Pomagam innym, udzielam się społecznie – czy w Legnicy funkcjonuje wolontariat 

senioralny 
 pomoc sąsiedzka, senior dla seniora, osobom samotnym 
 pomoc: zakupy, drobne naprawy i załatwianie spraw codziennych, wizyty lekarskie 
 zgłaszanie pomysłów do budżetu obywatelskiego imprez dla seniorów 
 zbiórki dla potrzebujących  
 pomoc przez aktywizację i wyjście z domu  
 brak wolontariatu senioralnego  
 potrzeba stworzenia miejsca stałego spotkań seniorów 
 pomoc seniorów w schroniskach dla zwierząt 
 stworzenie telefonu zaufania i koordynatora ds senioralnych 
 20 tyś seniorów, którzy mogą czytać dzieciom np. w szpitalach 

 
3. Senior dobrze poinformowany – w jaki sposób chcę dowiadywać się o ważnych dla mnie 

informacjach i wydarzeniach w mieście 
 brak biuletynu informacji wydarzeniach dla seniora 
 zakładka na stronie www dla seniora 
 infolinia dla seniora w formie wolontariatu  
 darmowe punkty pomocy specjalistycznej np. prawnej 
 brak informacji na klatkach mieszkaniowych o badaniach zdrowotnych 
 baza wolnego czasu seniora: punkt w centrum seniora, informacja telefoniczna 
 aktualizacja stron internatowych z ofertą dla seniorów  

 
4. Życie codzienne – czego jeszcze chcę się w życiu nauczyć 

 zgłębianie hobby: robótki ręczne, malarstwo, dequpage, uprawa kwiatów, 
kolekcjonowanie staroci np. znaczki, zegary 

 wystawy swoich prac: pasaż w galerii, UTW, LCK, ProLegnica 
 realizacja marzeń: taniec, teatr, muzyka, instrumenty muzyczne - zespół muzyczny, 

orkiestra, turystyka, wędrówki, rajdy rowerowe, zabytki miasta i okolic 
 języki obce, nowości technologiczne i komputerowe 
 zdrowy tryb życia 
 studia UTW 
 uczestnictwo w projektach np. lider mediacji, debaty, wolontariat, komunikacja 

interpersonalna, integracja międzypokoleniowa 
 wymiana doświadczeń 
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Wnioski z ankietyzacji legnickich seniorów 

Ankieta skierowana była do legnickich seniorów. Ankietę wypełniło 300 osób w wieki 60+. 

Konstrukcja arkusza ankiety dla seniora składała się z siedmiu pytań zamkniętych oraz 

jednego pytania otwartego, stwarzającego możliwość udzielenia opisowej odpowiedzi.  

 

Wyniki ankiety 

Na pytanie 1. Czy uważa Pan/i, że wizerunek osób starszych w społeczeństwie Legnicy jest 
pozytywny, neutralny, czy negatywny 
 
55% respondentów określiło, że wizerunek osób starszych w społeczeństwie Legnicy jest 

naturalny, 35%, że pozytywny i 10%, że negatywny.  

 
Na pytanie 2. Czy zauważa Pan/i działania promujące pozytywny wizerunek osób starszych 
w społeczeństwie Legnicy lub zachęcające do wolontariatu osoby starsze   
 
70% respondentów określiło, że nie zauważa takich działań w Legnicy. 30% respondentów 

zauważa działania promujące pozytywny wizerunek osób starszych w społeczeństwie 

Legnicy lub zachęcające do wolontariatu osoby starsze i są to m.in. działalność UTW, 

szkolenia prowadzone przez organizacje pozarządowe tj. Fundacja Futurama i Legnickie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, bezpłatna pomoc psychologiczna, ulotki i debaty 

publiczne dla seniorów.  

 
Na pytanie 3. Proszę określić, w jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a ze swojej sytuacji 
życiowej?   
 
25 % respondentów odpowiedziało, że jestem zdecydowanie zadowolony(a);  

55 % respondentów odpowiedziało, że jestem raczej zadowolony(a) ; 

15 % respondentów odpowiedziało, że jestem raczej niezadowolony(a);  

5 % respondentów odpowiedziało, że jestem zdecydowanie niezadowolony(a).  

 
Pytanie 4. Proszę ocenić ogólną jakość następujących usług dla osób starszych w Legnicy   

 Usługi pomocy społecznej np. pomocy przy załatwianiu codziennych spraw 
 Usługi edukacyjne np. wykłady, warsztaty 
 Usługi kulturalne np. wystawy, koncerty 
 Usługi sportowe i turystyczne np. dostęp do sal gimnastycznych, wycieczki   
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 Usługi medyczne np. promocja zdrowego stylu życia 
 Usługi informacyjne np. dostępność do biuletynów 
 Usługi komunikacyjne np. połączenia autobusowe, rowery 

 

Ogółem, 50% respondentów oceniło jakość wszystkich usług dla osób starszych w Legnicy 

jako średnią, 30% respondentów jako jakość dobrą, a 20% jako złą. Najlepiej ocenione 

zostały usługi komunikacyjne (60% dobrych wskazań) oraz kulturalne (50% dobrych 

wskazań), najgorzej ocenione zostały usługi medyczne (40% złych wskazań) i społeczne 

(40% złych wskazań). Usługi edukacyjne, sportowe i informacyjne zostały ocenione na 

poziomie średnim.  
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Na pytanie 5. Czy jest Pan/i członkiem jakiejś organizacji, np. stowarzyszenia, klubu, koła 
zainteresowań, UTW  
 
Około 60% respondentów odpowiedziało, że tak i wymieniło organizacje tj. UTW, LUTW, 

Klub Seniora, Babiniec, Jutrzenka, Stowarzyszenie Amazonek, Klub Osiedlowy Agatka, 

EuropaDonna, Klub Szczęśliwych Emerytów, ProLegnica, SDK oraz PTTK.  

40% respondentów nie zrzesza się w żadnych organizacjach.  

 
Pytanie 6. Czy któryś z wymienionych czynników stanowi problem w podjęciu przez 
Pana/Panią aktywności społecznej/kulturalnej/sportowej?   
 

 Brak miejsca spotkań dla seniorów w okolicy zamieszkania 
 Duża odległość od siedzib klubów, kół zainteresowań, fundacji, stowarzyszeń  
 Brak odpowiednich połączeń komunikacji miejskiej  
 Bariery architektoniczne  
 Niechęć otoczenia  
 Brak czasu  
 Brak środków finansowych  
 Brak chęci do podjęcia aktywności  
 Brak informacji o różnych wydarzeniach w mieście 
 Stan zdrowia  
 Inne, jakie? ……………………………………………………………………..  
 Nie ma problemów. 

 
Dla seniorów największym problem w podjęciu aktywności społecznej, kulturalnej lub 

sportowej jest przede wszystkim brak miejsca spotkań dla seniorów w okolicy 

zamieszkania (20% wszystkich respondentów). Ponadto, trudnością jest też brak chęci, 

którą można określić jako brak motywacji do działania i wyjścia z domu, ogólne 

zniechęcenie (13% respondentów). Pocieszające jest to, że 12% ankietowanych seniorów w 

ogóle nie widzi problemów w podjęciu jakiejkolwiek aktywności. Problemem w niektórych 

przypadkach jest też zły stan zdrowia seniorów (12% respondentów) i brak środków 

finansowych (11% respondentów). Co ciekawe, co 10 senior określa, że barierą w podjęciu 

aktywności jest brak czasu.   
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Pytanie  7. Gdyby była taka możliwość, z jakich zajęć najchętniej by Pan/i korzystał/a:  
 

 Lektoraty językowe   
 Wykłady na Uniwersytecie III Wieku   
 Szkolenia tematyczne  
 Warsztaty medyczne, psychologiczne       
 Warsztaty artystyczne (np. rękodzielnicze, filmowe, malarskie)       
 Warsztaty prawno-ekonomiczne      
 Warsztaty poświęcone nowym technologiom (np. komputerowe)      
 Zajęcia ruchowe (np. nordic walking, taniec, aerobik, basen, rower)       
 Zajęcia kulturalne (np. Klub Dobrej Książki, projekcje filmowe, spektakle)        
 Koła turystyczne (np. wycieczki po parku, po regionie)  
 Wolontariat w organizacjach charytatywnych       
 Inne, jakie?……………………………………….…………….……………. 
 Nie chcę korzystać ze zorganizowanych form aktywności   

 
Największą potrzebą legnickich seniorów jest podjęcie aktywności ruchowej, zarówno 

podczas zajęć na salach gimnastycznych i siłowniach, podczas wieczorków tanecznych, 

zawodów sportowych, jak i na świeżym powietrzu np. senioriady, organizacja zajęć 
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ruchowych w parku, wyjazdy krajoznawcze i sportowe, wycieczki turystyczne. Taką chęć 

aktywnego spędzania wolnego czasu deklaruje aż 40% ankietowanych seniorów (zajęcia 

ruchowe i aktywność w kołach turystycznych).  Około 10% ankietowanych seniorów ma 

chęć uczestniczyć w zajęciach kulturalnych, a kolejne 10% w wykładach UTW. Seniorzy 

mimo zróżnicowanych form aktywności jakie chcieliby podjąć, to grupę tą ogólnie cechuje 

wysoka motywacja do działania. Jedynie 2% respondentów nie chce korzystać z żadnej 

zorganizowanej formy aktywności.  

 

 
 
 
Na pytanie 8. Czego oczekuje Pan/i od władz lokalnych  w zakresie usług skierowanych do 
osób starszych, respondenci odpowiedzieli: 
 

 darmowych przejazdów komunikacji miejskiej,  

 lepszego źródła informacji o wydarzeniach kierowanych dla seniorów np. w formie 

biuletynu,  

 promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej, lepszej i tańszej opieki 

zdrowotnej,  
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 dłużej zapalonego zielonego światła na przejściach dla pieszych, 

  innych tras przejazdów linii autobusowych,  

 wiat z ławkami na przystankach MPK,  

 szacunku i zrozumienia przez innych członków społeczności Legnicy, w tym władz, 

 tańsze UTW i inne usługi np. wejścia na basen,  

 oferty drobnych usług i napraw domowych,  

 więcej imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych,  

 stworzenia miejsca spotkań dla seniorów - Centrum Seniora np. z siłownią, stołem 

do tenisa i kawiarnią lub czynne świetlice dla seniora,  

 organizacji jednodniowych wyjazdów turystycznych np. zimowe wyjazdy do 

Jakuszyc na narty biegowe,  

 organizacji wieczorków tanecznych,  

 zieleńce koło miejsc zamieszkania na osiedlach,  

 zorganizowanego wolontariatu,  

 większego zainteresowania władz sprawami seniorów.   
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Rekomendacje  

W toku przygotowania raportu wypracowano m.in. następujące rekomendacje dla 

legnickich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych:  

 Należy podjąć konkretne działania umożliwiające aktywizację ruchową i integrację 

seniorów oraz realizację wolontariatu osób starszych w różnych dziedzinach życia 

społecznego;  

 Występuje potrzeba różnicowania komunikatów kierowanych do legnickich seniorów;  

 Należy promować działania społeczne osób z tej kategorii wiekowej, które stanowiłyby 

wzorzec, punkt odniesienia dla potencjalnie chętnych osób 60+ do podjęcia takiej 

działalności;  

 Występuje potrzeba wykorzystania podczas rekrutacji osób 60+ bezpośrednich 

kanałów komunikacji oraz dotarcie do liderów społeczności lokalnych bądź 

wykorzystanie kontaktów towarzyskich już działających wolontariuszy 60+;  

 Należy zrealizować kompleksowy projekt zakładający opracowanie systemu 

koordynacji działań i wymiany informacji pomiędzy stroną popytową i podażową, 

opracowanie systemu koordynacji przepływu ofert kanałów komunikacji, opracowanie 

ustrukturyzowanej oferty instytucji angażujących seniorów;  

 Konieczna jest koordynacja działań poszczególnych instytucji w zakresie zaplecza i 

infrastruktury, z której korzystają seniorzy;  

 Konieczne jest również podjęcie kompleksowych działań na poziomie Samorządu 

Miasta Legnica.  
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