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SENIOR – AKTYWNY OBYWATEL XXI WIEKU               
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 

REKRUTACJA 06.07.2018 r. - 20.07.2018 r. ! 

 

Senior – Aktywny obywatel  XXI wieku 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów BELFER 

serdecznie zaprasza do udziału w  projekcie pn. Senior – Aktywny obywatel  XXI wieku, na 

który pozyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020 

Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 60+ zamieszkujących  obszar Gminy 

Korzenna lub posiadających  członkostwo w jednej z  organizacji mających siedzibę na 

ternie Gminy Korzenna.  

Zaplanowane działania dla uczestników projektu zostały podzielone na bloki 

tematyczne :  

 

1. Aktywny obywatel : Zorganizowanych zostanie 30 godzin warsztatów 

myślenia projektowego z zakresu edukacji obywatelskiej, w wyniku których 

wypracowanych i zrealizowanych zostaną 3 mini projekty. W warsztatach 

weźmie udział 15 seniorów.  

2. Świadomy obywatel : Przeprowadzonych zostanie 30 godzin z ceramiki dla 15 

osób, oraz 15 godzin warsztatów teatralnych, z których skorzysta pozostałe 15 

osób. Warsztaty teatralne zakończą się pokazem , na realizację którego zostaną 

zakupione kostiumy.  

3. Sprawny obywatel: Zostaną zorganizowane 2 wykłady z zakresu profilaktyki 

zdrowia przez lekarza lub innego specjalistę , z wykładów skorzysta 30 osób. 

Dodatkowo zaplanowany i zrealizowany zostanie 2 dniowy wyjazd do ośrodka 

rehabilitacyjno- wypoczynkowego. Wyjazd połączony będzie z pieszymi 
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wędrówkami i szeroko pojętym ruchem, z wyjazdu skorzysta 30 BO. Ponadto 

zorganizowany zostanie wyjazd na Pobliskie Podhale, dla 20 osób. 

4. Bezpieczny obywatel:  Zorganizowane zostanie 1 spotkanie  informacyjno- 

promujące bezpieczeństwo osób starszych z przedstawicielem Policji . W 

spotkaniu weźmie udział 30 osób. W ramach spotkania wszyscy uczestnicy 

otrzymają ulotki informacyjno- promocyjne oraz gadżety odblaskowe.  

5. Senior w 100 lecie Niepodległości: Zorganizowane zostanie spotkanie pn. 

Różne drogi do Niepodległości połączone z inscenizacją wykonaną przez 

uczestników projektu. Celem organizacji tego wydarzenia jest zachęcenie 

wszystkich mieszkańców Gminy Korzenna do radosnego i wspólnego 

świętowania 100 lecia odzyskania niepodległości.   

 

 

Wszystkie proponowane formy wsparcia są BEZPŁATNE. 

 

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Centrum Kultury w Korzennej ( Dwór) 

w okresie  od 06. 07.2018 r. do 20 .07.2018 r w godzinach od 07.00 do 15.00 

 

 

 

 

 


