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Założenia projektu „Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego” 
 

Na wstępie: 

Starość, jako naturalny etap naszego życia, wspólny dla wszystkich, jeśli mamy 

szczęście. Nic o nim nie wiemy z praktyki, a więc aby się przygotować, zrozumieć, 

zaakceptować, wykorzystać – musimy o tym porozmawiać, zastanowić się, 

przemyśleć… Im bardziej będziemy świadomi, im więcej spraw i problemów sobie 

przemyślimy, będziemy mogli wytłumaczyć wiele spraw  nie tylko swoim rówieśnikom, 

ale także młodszym pokoleniom. 

Częścią naszych celów powinno być przygotowanie do współpracy 

międzypokoleniowej, do włączania się w życie społeczności lokalnej nie tylko na rzecz 

swoją (osób starszych), ale także innych grup, w tym dzieci i młodzieży. 

W każdym środowisku są osoby, którym chce się więcej, bardziej, mają więcej czasu i 

determinacji, są bardziej kreatywni, twórczy, bo często w taki sposób żyli, pracowali – 

taki był ich styl życia i stąd większa otwartość na działanie, na zaangażowanie – jest to 

normalna sytuacja i ważne jest, aby wykorzystać tak cenny potencjał. Dlatego 

zapraszamy do projektu „Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego – 2019” Was drogie 

liderki i liderzy oraz Wasze grupy senioralne! 

Organizatorem projektu „Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego” jest Stowarzyszenie 

W.A.R.K.A. Działania są realizowane dzięki dotacji z Rządowego Programu na Rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz wsparciu lokalnych 

samorządów. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych w powiecie 

grójeckim. Zaś celami szczegółowymi w 2019 jest aby seniorzy byli dobrze postrzegani  

i mieli wpływ na to co dzieje się w lokalnym środowisku na rzecz ich spraw. 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby 60+ z powiatu grójeckiego, które są 

członkami grup senioralnych, w tym: 

1. Liderów grup senioralnych 

2. Seniorów społeczników - z grup senioralnych, którzy chcą działać na rzecz 

dobra szerszego środowiska senioralnego 

3. Wszystkich członków grup senioralnych 

Zaangażowanie to sposób na utrzymanie sprawności!  Zachęcamy do grupy 

społeczników. 

 



 

Działania: 

Nazwa działania Do kogo  

 

Zjazdy Sieci Aktywnych Seniorów 1.Liderzy  

Szkolenia „Starość to nasz wspólny cel”          3.Wszyscy   

Seniorada           3.Wszyscy   

Wsparcie dla Senioralnych Zespołów Kons.-Doradczych     2. Społecznicy 

Inicjatywy Senioralne          3.Wszyscy  

Wydawanie Gazety Aktywny Senior i szkolenia dla Redakcji    2. Społecznicy 

Spotkanie podsumowujące 1.Liderzy  

   2.Społecznicy 
 

Opis działań: 

1. Zjazdy Sieci Aktywnych Seniorów 

Zapraszamy liderów grup senioralnych, czyli osoby 60+ które tworzą, kierują i aktywnie 

działają w grupach senioralnych. Zjazdy to 2-3 dniowe spotkania w Ośrodku Emaus w 

Białobrzegach, gdzie wspólnie rozmawiamy, uczymy się i inspirujemy. Szkolenia 

prowadzone będą przez wykwalifikowane trenerki m.in. Annę Żelazowską – Kosiorek, 

gerontolożkę – Grażynę Busse oraz animatorkę senioralną Magdalenę Poulain, przy 

wsparciu Doroty Lenarczyk i Agaty Sotek.  

Podczas 3 Zjazdów, które odbędą się w lipcu, sierpniu i wrześniu będziemy rozmawiać 

m.in. o roli lidera we wspieraniu innych seniorów z grupy, o postrzeganiu własnej starości 

i innych osób starszych, o działaniach które pomagają seniorom w powiecie grójeckim 

lepiej funkcjonować. Przybliżymy zasady udziału w Senioradzie, Inicjatywach 

Senioralnych i wspólnie będziemy planować, co można zrobić by osobom starszym w 

najbliższym otoczeniu żyło się lepiej. Nie zabraknie elementów integracyjnych podczas 

Zjazdów, do tworzenia których zapraszamy uczestników. 

Zapraszamy po 1 osobie z bardziej doświadczonych grup senioralnych i po 2 osoby z 

grup o niedługim stażu działania. Maksymalna liczba osób – to 30. Grupy, które będą 

miały swoich reprezentantów na Zjeździe mogą liczyć na szczególne wsparcie w 

ramach innych zaplanowanych w projekcie działań. Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. 

szczególnie zależy na grupach, które nie miały swoich reprezentantów na Zjazdach w 

roku ubiegłym. 

Zgłoszenia przyjmuje: Agata Sotek, asotek@stowarzyszeniewarka.pl, tel. 504 968 412 

Terminy Zjazdów: 

8-10 maja (zgłoszenia do 25 kwietnia) 

1-3 sierpnia (zgłoszenia do 19 lipca) 

11-12 rześnia (zgłoszenia do 31 sierpnia) 
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2. Szkolenia „Starość to nasz wspólny cel”  

Tak, jak wspiera się młodzież w trudnym okresie dojrzewania – adolescencji, warto w 

podobny sposób wskazać i opisać charakterystyczne zmiany, procesy oraz życiową 

sytuację, które to elementy powodują często zagubienie, niepewność, a także lęk, brak 

akceptacji i dalsze konsekwencje, często bardzo poważne. 

Wiedza oraz merytoryczne wskazówki mogą w znacznym stopniu zniwelować 

psychologiczne, kulturowe, społeczne bariery, które uniemożliwiają pełne 

uczestniczenie w życiu społecznym, bez względu na wiek i sytuację osobistą. 

Jest to rodzaj wzmocnienia kompetencji społecznych, poprzez które możliwa jest 

realizacja idei zdrowego, aktywnego, świadomego i wartościowego w sensie 

indywidualnym i społecznym starzenia się. Bardzo istotny w edukacji gerontologicznej 

jest kontekst pedagogiczny i ujęcie w kierunku rozwojowym, pozytywnym, 

humanistycznym; skupimy się na pozytywnych aspektach zmian, jakie obserwujemy z 

wiekiem, oczywiście nie pomijając całkowicie pewnych zagrożeń i ograniczeń. 

Szkolenia te skierowane są do wszystkich grup senioralnych. Są to 4 godzinne ciekawe 

spotkania prowadzone przez specjalistki od gerontologii, w ramach których przybliżymy 

temat m.in. jak radzić sobie z akceptacją procesów starzenia, jak starzeć się pięknie, jak 

wykorzystać wspomnienia do zrozumienia siebie, jak budować i wzmacniać relacje 

społeczne. 

Planowane są szkolenia w 5-6 lokalizacjach we współpracy z grupami senioralnymi. 

Miejscem szkolenia jest (w założeniu) – siedziba grup senioralnych. Terminy wraz z 

lokalizacjami będą ustalone szczegółowo wraz z liderami grup senioralnych.  

Organizatorom zależy, aby w szkoleniach wzięło przynajmniej 50% osób należących do 

grupy senioralnej i aby w proces rekrutacji zaangażowali się liderzy grup senioralnych 

– poprzez zachęcenie i zebranie informacji o szacunkowej liczbie uczestników. 

Założyliśmy udział ok. 200 osób starszych w szkoleniach.  

Informacje przyjmuje: Agata Sotek, asotek@stowarzyszeniewarka.pl, tel. 504 968 412 

Terminy:  

27 czerwca 

28 czerwca 

29 czerwca 

3 lipca  

4 lipca 

5 lipca 

Przykładowe miejsca: 

Pniewy 

Chynów 

Grójec 

Warka 

Piaseczno 

Jasieniec 

 

Prosimy liderów grup o pomoc w organizacji: zapraszanie innych grup, zorganizowanie 

miejsca. To dobra okazja do integracji i wymiarny pomysłów.  
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3. Wsparcie Senioralnych Zespołów Konsultacyjno – Doradczych 

Senioralne Zespoły Konsultacyjno-Doradcze to grupy świadomych i chcących działać 

seniorów – nie tylko dla swojej grupy ale przede wszystkim na rzecz spraw ogółu 

seniorów w danej gminie. Jest to przedsięwzięcie pilotażowe, a osoby należące do 

Zespołów podejmują nie mały wysiłek organizacyjny i merytoryczny by podołać temu 

wyzwaniu. Dlatego osoby, które chcą spróbować tworzyć i działać w tych Zespołach 

będziemy wspierać – radą i szkoleniami.  

Dobrze przygotowani, świadomi i wzmocnieni merytorycznie seniorzy będą z pewnością 

bardziej kompetentnymi i pewniejszymi siebie partnerami w dyskusjach z 

przedstawicielami lokalnych władz.   

Szkolenia będzie prowadzić m.in. Anna Żelazowska – Kosiorek i socjolożka Magdalena 

Tędziagolska. Będziemy rozmawiać o tym jak stać się równoprawnym partnerem dla 

samorządu, jak dowiedzieć się jaka jest sytuacja seniorów w danej gminie. A chętne 

Zespoły będą mogły otrzymać indywidualne wsparcie specjalisty razem z którym 

przygotują dokument „Diagnoza osób starszych w mojej gminie”. 

Do końca 2019 roku przewidziane są 4 spotkania robocze  

(pierwsze 11 kwietnia o godz. 10.00 w CeSiR Warka) i szkolenie poświęcone 

przygotowaniu diagnozy.  

 

4. Gazeta Aktywny Senior 

Lokalna gazeta jest świetnym narzędziem nie tylko informacyjnym, ale także 

edukacyjnym właśnie – tu można upowszechniać wiedzę gerontologiczną i wszystkie 

inne ważne zagadnienia, które mogą mieć pozytywny wpływ  na czytelników. 

Przygotowywanie  treści do gazety – cały proces jej tworzenia, to znakomite zadanie 

twórcze, rozwijające wiele kompetencji, które jednocześnie wymaga pracy 

zespołowej, podzielenia zadań, autoedukacji i poszukiwania wiedzy. 

W tym roku pragniemy kontynuować to przedsięwzięcie poprzez wydanie 3 numerów 

gazety. Gazeta trafi do rąk seniorów w czerwcu, wrześniu i listopadzie. Zespół 

Redakcyjny otrzyma wsparcie w postaci szkolenia, które jest skierowane do osób, które 

przygotowują lub chcą przygotowywać artykuły do Aktywnego Seniora. Szkolenie 

odbędzie się 25 maja, tak aby wzmocnieni o nową wiedzę seniorzy mogli ją wykorzystać 

przy przygotowywaniu kolejnych numerów gazety. Poprowadzi je redaktorka portalu 

ngo.pl – Małgorzata Borowska. 

Gazeta ma trafić do grup senioralnych, urzędów, instytucji, ale także do osób starszych, 

które nie wychodzą z domów. Dużą rolę maja tu liderzy grup senioralnych, Zespołu 

Redakcyjnego i innych seniorzy, którzy mają wiedzę o takich osobach i mogą wskazać 

Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. gdzie warto taką gazetę przekazać lub pośredniczyć w jej 

dotarciu do potrzebujących tego osób. 

Zgłoszenia do Zespołu Redakcyjnego przyjmujemy do 10 maja (podczas I Zjazdu). 

Zachęcamy liderów by zaangażowali członków grup – to sposób na zwiększenie grona 

osób aktywnych. 



 

 

5. Seniorada 

Seniorada po raz szósty odbędzie się w Warce. Data imprezy to 14 lipca. Zaproszone są 

istniejące i tworzące się grupy senioralne. Wydarzenie zacznie się tradycyjnie mszą 

świętą w południe, by potem paradą przejść na rynek i teren Kempingu nad Pilicą, 

gdzie odbędzie się główna integracyjno-edukacyjna część imprezy.   

Co nowego? 

- Dekoracja parady: naszyjniki  z kwiatów i kolorowe hustki identyfikujące grupę 

- Spotkanie z inspirującą, „szaloną” seniorką z Łodzi – redaktorką z Radio Łódź 

- Kapela na żywo 

Grupy senioralne są zaproszone do udziału w Przeglądzie Twórczości Senioralnej w 

tamacie „Jak widzimy siebie, jak nas widzą inni…” i zadbaniu o dekorację sceny, a 

także aktywny udział w przygotowaniu stoisk biesiadnych. Organizatorzy liczą też na 

nowe pomysły, które zakładają aktywny udział grup.  

Do udziału w Senioradzie zapraszamy także grupy, które są w trakcie organizacji 

(nowe).  

 

6. Inicjatywy Senioralne 

Inicjatywy Senioralne to małe projekty. Głównym celem Inicjatyw w 2019 roku ma być 

to, aby seniorzy lepiej akceptowali własną starość oraz budowali pozytywny wizerunek 

osób starszych w swoim środowisku. Pomysły na te inicjatywy pochodzą od grup 

senioralnych. Udział w Zjazdach i szkoleniu „Starość to nasz wspólny cel” pozwolą 

dobrze zrozumieć tematykę Inicjatyw Senioralnych.  

Planowane jest wsparcie 8 Inicjatyw Senioralnych kwotą 1500zł. Aby otrzymać wsparcie 

po pierwsze lider/rzy grupy powinni wziąć udział w Zjazdach Sieci Aktywnych Seniorów, 

gdzie omawiane będzie przygotowanie projektu. Określony pomysł trzeba będzie 

przedstawić w formie krótkiego wniosku, który bierze udział w konkursie.  

Szczegółowo zasady konkursu zostaną przedstawione 1 sierpnia na stronie www i II 

Zjeździe, ale już od I Zjazdu zachęcamy do zastanowienie się kto jest zainteresowany, 

będziemy też prowadzić konsultacje pomysłów na projekty. Nabór wniosków będzie 

prowadzony do 22 sierpnia. A Inicjatywy Senioralne będzie można realizować we 

wrześniu i październiku.  

 

7. Doradztwo dla grup 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. realizuje projekty na rzecz seniorów od 2013 roku. Pomogliśmy 

w utworzeniu ok. 10 grup senioralnych, wspieramy liderów w kwestiach związanych z 

pozyskiwaniem dofinansowania, dzielimy się doświadczeniem jakie zebrały dotychczas 

działające grupy senioralne. Szczególnie zachęcamy młode grupy, które rozpoczynają 

swoją przygodę. Zachęcamy do kontaktu: Agata Sotek – tel. 504 968 412  



 

 

8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Każdy uczestnik projektu „Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego” zobowiązany jest 

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnić Stowarzyszeniu 

W.A.R.K.A. (dalej jako Administrator) następujące dane: Imię i nazwisko, datę 

urodzenia, przynależność do grupy, adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-

mail). Poniżej prezentujemy oświadczenie.  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka 

Kultura Alternatywa z siedzibą w Warce (05-660), Gośniewska 46, (dalej jako: „Administrator”) 

moich danych osobowych zawartych na liście uczestników Spotkania informacyjnego dla Sieci 

Aktywnych Seniorów organizowanego w ramach projektu pt. „Sieć Aktywnych Seniorów w 

grójeckim” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 

2019 w celu umożliwienia administrowania projektem pt. Sieć Aktywnych Seniorów w grójeckim”.  

 

Podpisując się na liście jednocześnie wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją projektu „Sieć Aktywnych 

Seniorów z grójeckiego” 

2. Otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i telefoniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, na temat działań i projektów prowadzonych przez 

Administratora.   

3. Udostępnienie moich danych w celu przeprowadzania czynności monitoringowych, 

sprawozdawczych, kontrolnych w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na 

zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji. 

4. Wykorzystanie mojego wizerunku (w tym zdjęć z moim udziałem) do celów promocyjnych w 

związku z realizacją projektu pt. „Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego”. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę 

odwołać w każdym czasie poprzez kontakt z Administratorem. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klauzula 

informacyjna o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora dostępna jest na 

stronie www.stowarzyszeniewarka.pl.  

Przetwarzanie danych osobowych w projekcie „Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego” 

realizowanego w ramach Programu ASOS odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 

119 Z 4.5.2016). 

  

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/


 

 

Harmonogram: 

Data* Działanie 

11 kwietnia  

(zgłoszenia do 6.04) 

Spotkanie dla Senioralnych Zespołów 

Konsultacyjno-Doradczych 

Godz. 10.00, CeSiR Warka 

8-10 maja 

(zgłoszenia do 25.04) 

I Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów 

 

25 maja  

(zgłoszenia do 15.05) 

Szkolenie „Tworzymy gazetę  Aktywny Senior”  

 

27-29 czerwca  

(zgłoszenia do 15.06) 

Szkolenia „Starość to nasz wspólny cel” dla grup 

senioralnych 

 

15 czerwca  

 

Wydanie 1/2019 Aktywny Senior 

Zgłoszenia materiałów do 10.05. na 1 Zjeździe 

3-5 lipca 

(zgłoszenia do 15.06) 

Szkolenia „Starość to nasz wspólny cel” dla grup 

senioralnych 

 

14 lipca  

(zgłoszenia do 15.06) 

Seniorada 

 

1-3 sierpnia  

(zgłoszenia do 19.07) 

II Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów 

 

19 września Szkolenie „Diagnoza sytuacji osób starszych w moje 

gminie” 

 

do 22 sierpnia  Nabór wniosków do „Inicjatyw Senioralnych” 

 

11-12 września 

(zgłoszenia do 31.08) 

III Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów 

 

15 września  

 

Wydanie 2/2019 Aktywny Senior 

Zgłoszenia materiałów do 15.08 

30 listopada Wydanie 3/2019 Aktywny Senior 

Zgłoszenia materiałów do 30.10 

12 grudnia  Spotkanie wigilijne zaangażowanych liderów i 

Zespołów  

 
 

*Daty mogą ulec zmianie. Przed każdym spotkaniem, szkoleniem liderzy 

grup dostaną powiadomienie (SMS lub telefon) z zaproszeniem (konkretna 

data, godzina, miejsce) na poszczególne działania w projekcie. 


