
 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie osoby w wieku 60+, 

zamieszkujące Gminę Korzenna do udziału w projekcie 

AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA 

Stowarzyszenie Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów BELFER zaprasza Seniorów w wieku 

60+ zamieszkujących Gminę Korzenna do udziału w projekcie Akademia Aktywnego Seniora.  

Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku 60+ mieszkających w jednej z miejscowości w Gminie 

Korzenna. Projekt zakłada: 

- Organizację warsztatów myślenia projektowego ( 3 grupy po 5 osób) w ramach, których 

opracowane i zrealizowane zostaną trzy mini projekty skierowane do najbliższego otoczenia 

beneficjentów. Zajęcia odbywać się będą w świetlicach CK lub w ustalonych miejscach dogodnych 

dla uczestników. Terminy zajęć ustalane będę z uczestnikami – okres od 20.05.- 31.07.2015 roku. 

Dodatkowo powstanie Obywatelska Rada Seniorów – min. 3 sesje w okresie od.01.08.2015 – 

30.11.2015 

- Organizacja wieczoru humoru – 10 uczestników oraz 10 dzieci w wieku <18 lat , Przygotowane 

zostaną  wspólne prezentacje. Termin finału 01.06.2015 – 31.07.2015, miejsce Dwór w Korzennej. 

- Organizacja zajęć komputerowych – zajęcia odbywać się będą w 2 grupach po 10 osób z udziałem 

6 wolontariuszy. Czas – 01.07. – 31.08.2015 r. Łącznie 30 godzin, 

- Wyjazd do Ośrodka Rehab.- Wypoczynkowego dla 30 Beneficjentów. Pobyt 2 doby z 

wyżywieniem w okresie od 01.09 – 30.09.2015 

Wyjazd na spektakl teatralny – udział 50 osób w Jesiennym Festiwalu Teatralnym w Nowym Sączu 

- Organizacja Koncertu Kolęd i Pastorałek – posumowanie działań projektowych z udziałem 

wszystkich beneficjentów, zaplanowano koncert z udziałem zaproszonego artysty oraz uroczystą 

kolację. Miejsce – Dwór w Korzennej – czas: 24.12 – 31.12.2015 roku 

__________________________________________________________________________________ 

W ramach projektu zapewniamy drobny catering na każdych zajęciach. Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny. Aby zapisać się na zajęcia, należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową, karty 
dostępne również na www.korzenna.pl oraz w biurze projektu w Centrum Kultury w Korzennej od pn 
do pt w godz. od. 7-15. 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą Biurze projektu w Centrum Kultury w 
Korzennej/Dworek w okresie od 10.05.2015 do 20.05.2015r. w godzinach od 11.00 – 15.00  
Projekt „Akademia Aktywnego Seniora” realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5 
Wspieranie aktywnych form integracji społecznej.  

ZAPRASZAMY! 


