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Zapraszamy do udziału w seminarium projektu Seniorzy aktywni społecznie ! 

 

Projekt skierowany do aktywnych dojrzałych osób, które lubią mieć wpływ na swoje 

otoczenie i wciąż poszukują nowych wyzwań. 

Jeśli zatem: 

- masz ukończone 60 lat, 

- mieszkasz na terenie województwa małopolskiego (poza Krakowem), 

- skupiasz wokół siebie aktywnych ludzi ze swojego otoczenia, 

- czujesz potrzebę aktywności w swoim mieście, dzielnicy czy wiosce, 

zapraszamy od uczestnictwa w projekcie! 

Możesz tylko zyskać:  

- wziąć udział w cyklu szkoleń dla liderów seniorów (6 dni szkoleń); 

- odwiedzić ciekawe „miejsca z duszą”, pokazujące ciekawe doświadczenia z zakresu promocji 
dziedzictwa, rękodzieła, turystyki i rozwoju lokalnego; 

- poznać innowacyjne metody zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa; 

- przy naszym wsparciu podjąć inicjatywy na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa oraz 
rozwoju turystyki, włączające seniorów w rozwój miejsca w którym żyją; 

- stworzyć sobie i lokalnej grupie seniorów możliwość realizacji pasji, wspólnych celów poprzez udział 
w warsztatach tematycznych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczestników. 

O szczegółach działań i o szansach, które daje projekt dowiesz się na 

seminarium informacyjnym, które odbędzie się w Krakowie dnia 30 czerwca 

2014 r. 
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Program seminarium projektu 

 „Seniorzy aktywni społecznie” 

Kraków, 30.06.2014 r. 

Aula Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, 

ul. Bernardyńska 3 
 

Godzina  Działania 

10.15 – 10.30 Rejestracja uczestników 

10.30 – 10.40 Powitanie i przedstawienie programu seminarium 

10.40 – 11.00 Działania Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych w obszarze osób starszych  

11.00 – 11.30 
Założenia projektu „Seniorzy aktywni społecznie” – Fundacja Miejsc i Ludzi 
Aktywnych 

11.30 – 11.50 Projekt „Akademia Obywateli Trzeciego Wieku” – Fundacja  Stańczyka 

11.50 – 12.10 
Magazyn „Głos seniora” oraz „Małopolska Karta Seniora” – 
Stowarzyszenie Manko  

12.10 – 12.30 Przerwa kawowa 

12.30 – 12.50 Projekt  „FIO Małopolska lokalnie” – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

12.50 – 13.30 
Panel dyskusyjny – jak włączać osoby starsze w aktywne działania na rzecz 
rozwoju regionów? 

13.30 – 13.45 Podsumowanie i zakończenie seminarium 

13.45 obiad 

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, bardzo prosimy o potwierdzenie swojego 

udziału w seminarium do dnia 26 czerwca 2014 r. e-mailem na adres: 

krzysztof.florys@mila.org.pl, lub telefonicznie pod nr 601 698 175.  
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W ramach projektu pt. „Seniorzy aktywni społecznie” Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa 

zaplanowała szereg działań i wydarzeń dotyczących promocji dziedzictwa, aktywności Seniorów w 

społecznościach lokalnych. 

Planowane wydarzenia: 

1. 30.06.2014, Kraków: Seminarium informacyjne dla przedstawicieli lokalnych i regionalnych 

organizacji pozarządowych z całej Polski, działających na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności i 

rozwoju turystyki opartej na lokalnym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, a tym samym 

zainteresowanych angażowaniem do działania osób starszych ze swojego terenu. 

2. Ogólnopolski konkurs dla młodzieży na reportaż (tekst ze zdjęciami lub film) pt. „Rodzinna pasja” 

opowiadający o ciekawych tradycjach rodzinnych związanych z dziedzictwem kulturowym danego 

regionu (miejsca). 

3. 3-dniowa wizyta studialna na Dolny Śląsk, w ramach której odbędą się: wizyty terenowe i 

spotkania z aktywnymi osobami starszymi, które odniosły sukces, angażując się w rozwój turystyki 

dziedzictwa, co stanowić będzie inspirację dla uczestników projektu. 

4. Warsztaty szkoleniowe poświęcone następującym tematom: działanie Trzeciego Sektora, 

partycypacja społeczna , turystyka dziedzictwa (ekomuzea, questing), produkty lokalne, marka 

lokalna. 

5. 2-dniowe warsztaty na terenie Małopolski, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość  

przełożyć na praktykę wiedzę zdobytą podczas wizyty na Dolnym Śląsku, tj. rozpoczną planowanie 

konkretnych działań i inicjatyw dot. dziedzictwa regionu, sieciowego produktu turystycznego w 

Małopolsce z udziałem osób starszych. 

6. 1-dniowe warsztaty 15 liderów seniorów z 10 animatorami przedsiębiorczości z Małopolski, 

których celem będzie wspólna praca nad włączeniem pomysłów seniorów do działającego w 

Małopolsce sieciowego produktu turystycznego . 

7. Realizacja programu rozwoju aktywności małopolskich seniorów w obszarze turystyki dziedzictwa, 

wypracowanego przez 15 liderów seniorów. Będzie on rozwijany z udziałem ok. 35 dodatkowych 

osób włączonych w projekt  przez liderów seniorów. Szczegółowy plan działania zostanie 

wypracowany przez samych seniorów, którzy w ramach projektu będą mieli do zagospodarowania10 

dni warsztatów tematycznych wg pomysłów/potrzeb osób starszych.  

8. Konkurs na najbardziej aktywnych seniorów z Małopolski, działających na rzecz swoich 

społeczności, w szczególności w zakresie rozwijania, ochrony i ciekawej prezentacji dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego miejsc, w których żyją. 

9. 2-dniowa, ogólnopolska konferencja upowszechniająca model aktywizacji osób starszych (X 2014) 

poprzez działania na rzecz zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz 

wykorzystania go w rozwoju lokalnej turystyki, 

10. 2-dniowa wizyta studialna w Małopolsce dla 20 osób starszych (XI 2014). 

11. W XII 2014 odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem 

wszystkich chętnych uczestników projektu.  


