
  
 
 

PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE „RODZINA 
KOLPINGA W BOCHNI”   

dobre praktyki  

DZIAŁANIA NA RZECZ 
SENIORÓW 

 



 

 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO                        
(punkty porad prawnych, edukacja obywatelska, broszury edukacyjne, artykuły) 

 

 DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA ORGANIZACJE POZARZADOWE                                                   
(wsparcie doradcze, szkoleniowe)  

 

 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ AKTYWIAZACJI SENIORÓW                                                                  
(prowadzenie klubu seniora, prowadzenie działalności edukacyjnej,  prowadzenie 
działalności informacyjnej,  organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych,  realizacja 
projektów dla seniorów) 

 

 

Czym się zajmujemy i jak działamy… 

 
 Działania nasze opierają się na zasadzie „pomocy dla samopomocy”.                               

Oznacza to,  że nie tylko staramy się zaspokoić najpilniejsze potrzeby,  chcemy,                  
by udzielane przez nas wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie 
własnych problemów, wyzwalało ich inicjatywę  i stwarzało im możliwości do dalszego 
samodzielnego działania. 



DZIAŁANIA NA RZECZ 
SENIORÓW 

 

W OBSZARZE EDUKACJI I KULTURY 

W OBSZARZE INTEGRACJI  

W OBSZARZE ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ 

W OBSZARZE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WOLONTARIATU I INICJATYW  

W OBSZARZE PORADNICTWA PRAWNEGO I  OBYWATELSKIEGO 

 



* kulturalna (wyjazdy do teatru, 
opery, kina, filharmonii,  wykłady, 
zwiedzanie muzeów, wystaw, 
prelekcje, wycieczki spotkania z 
ciekawymi ludźmi,  
 

* w zakresie nowoczesnych 
technologii  (obsługa komputera, 
korzystanie z Internetu) 

 
* prozdrowotna (warsztaty 

zdrowego odżywiania, zajęcia 
ruchowe (gimnastyka, nordic 
woking ) 

 
* nauka języka obcego (angielski)  
 
* w zakresie ekologii (warsztaty 

ekologiczne, eko-tydzień) 
 

W OBSZARZE EDUKACJI I KULTURY  

DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW 



 Prowadzenie Kolpingowskiego Klubu Seniora 

 Organizacja corocznej „Majówki z Kolpingiem” 

 Akcja „Niedzielny obiad dla Seniora” 

 Organizacja wspólnych wyjazdów, wycieczek 

 Organizacja wspólnych przedsięwzięć pomiędzy KKS - 

wymiana kulturalna 

 Organizacja senioriad, seminarium oraz udział seniorów 

w Senioraliach w Krakowie 

  organizacja pielgrzymek, wędrówek „szlakiem św. 

Jakuba” 

 Kilkudniowe wyjazdy (m.in. wakacyjne, tematyczne)  

 

W OBSZARZE INTEGRACJI 

wewnątrzpokoleniowej, międzypokoleniowej 

DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW 



 Organizacja warsztatów rękodzieła                      

( m.in. decupage, bibułkarstwo, 

filcowanie) 

 Spotkania przy grach planszowych 

 Prowadzenie zajęć artystycznych (grupa 

śpiewacza) 

 Organizacja spotkań z historią 

(poznawanie historii) 

 Organizacja spotkań kulinarnych  

 

 

W OBSZARZE ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW 



 Warsztaty motywacyjne 

 Warsztaty dla seniorów - animatorów 

 Szkolenia z zakresu budowania Rad Seniora 

 Szkolenie z wolontariatu 

 Szkolenie dla opiekunów osób starszych 

 Budowanie grup samopomocowych 

 Wizyty studyjne (Centrum Seniora Wrocław, 

Dom Seniora – Wiedeń) 

 Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez 

seniorów z KKS (wolontariat w DPS 

 

 

 

 

W OBSZARZE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, 

WOLONTARIATU I INICJATYW 

DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW 
 



 Prowadzenie poradnictwa prawnego 
dla seniorów – mobilny punkt porad 
prawnych 

 Edukacja w zakresie praw 
konsumenckich 

 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa 
seniorów 

 Broszury o tematyce prawnej  

 Forum seniora, filmy edukacyjne, 
artykuły prawne 

 Prelekcje, warsztaty, wykłady  

 

W OBSZARZE PORADNICTWA 

PRAWNEGO I  OBYWATELSKIEGO 

DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW 



Finansowanie działań na rzecz seniorów,  
…skąd fundusze? 

 

 realizacje projektów dla seniorów   

 nieodpłatna praca członków stowarzyszenia  

 organizacja różnych przedsięwzięć w ramach odpłatnej działalności 

 współpraca z MDK (gimnastyka dla seniorów – udostepnienie nieodpłatnie sali) 

 współpraca z Biblioteką  (wspólne przedsięwzięcia, wykłady) 

 współpraca z Stowarzyszeniem MANKO (Ogólnopolska Karta Seniora, Głos Seniora) 

 współpraca z bocheńskimi organizacjami pozarządowymi m.in. „Bochniacy” (wykłady, 

wystawy); PZN (warsztaty rękodzieła); Koło Łowieckie „ŁOŚ” (udostępnienie terenu), 

szkoła nr 5 (kurs kom); szkoła nr 2 (j. ang.; warsztaty międzypokoleniowe)   

 współpraca z KKS (wspólne przedsięwzięcia, wymiana doświadczeń)  

 angażowanie seniorów w działania realizowane na ich rzecz 

 współpraca ze ZCDK oraz Fundacją Dzieła Kolpinga 



Działania w liczbach  

 Kolpingowski Klub Seniora 

 

 Ilość  zrealizowanych projektów dla seniorów 
(pozyskane dotacje) 

 

 Ilość seniorów zaktywizowanych w ramach 
realizacji działań projektowych 

 

 Edukacja prawna i obywatelska  

 

  udzielenie porad prawnych i obywatelskich 

 

 Broszury edukacyjne  dla seniorów  

 

 Dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora 

 

 Współpraca z Klubami Seniora  

 ponad 40 członków 

 

  ponad 13 projektów w tym 8 własnych  

 

 

 Ponad 160 seniorów 

 

  30 klubów seniora w Małopolsce – około 
500 seniorów 

 

 dla ponad 150 seniorów 

 

  11 broszur 

 

 około 250 kart  

 

 Ponad 10 klubów seniora (woj. małopolskie)  

 

 



         DZIAŁALNOŚC KOLPINGOWSKIEGO KLUBU SENIORA 

 

Aby należeć do Kolpingowskiego Klubu Seniora  trzeba mieć chęć współpracy z innymi osobami. 

Znajdować przyjemność w tym, ze robimy coś nie tylko dla siebie, ale także dla innych. 

Trzeba być gotowym do wspólnego działania i swój wolny czas przeznaczyć na spotkania. 

Należy przede wszystkim mieć chęć wyjścia „do ludzi” oraz chęć coś robić wspólnie z innymi.  

 Spotkania w każdy poniedziałek (przebieg każdego spotkania przygotowują seniorzy) - 
prowadzenie grupy śpiewaczej, wykłady, warsztaty itp.. 

 Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej 

  podejmowanie różnych inicjatyw – dbanie o tradycje (wykonywanie palmy wielkanocnej, 
bukiecików na święto Matki Boskiej Zielnej, czynne włączanie się w życie parafii,  organizacja 
majówek, wzajemne pomaganie sobie,  organizacja wspólnych wyjść i wyjazdów (korzystanie z 
oferty Biblioteki, Muzeum, dyżury w ramach wydawania karty seniora, udział w festiwalu rosołu) 

 



 STREFA AKTYWNOŚCI SENIORA 

 BOCHEŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI SENIORA  

 
Celem projektu jest wyzwolenie aktywności wśród seniorów – uczestników programu, 

stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji poprzez nabywanie nowych 

umiejętności oraz zwiększenie zaangażowania w życie kulturalne. 

 

 

Dobre praktyki – przykłady  



Dobre praktyki – przykłady  

OBYWATEL SENIOR 
 
SEMINARIA:  
•    ABC świadomego obywatelstwa. 
•    Wolontariat kluczem do aktywności seniora. 
•    Senior świadomy swoich praw. 
•    Nowoczesne technologie w życiu seniora. 
  

SZKOLENIE KOMPUTEROWE – „Wiem więcej – żyję lepiej”  
BIULETYNY  (7 edycji) 
WARSZTATY MOTYWACYJNO-OBYWATELSKIE 
 
FORUM SENIORA 

 

http://www.kolping-bochnia.pl/
http://www.kolping-bochnia.pl/


Dobre praktyki – przykłady  
KOLPINGOWSKA AKADEMIA ZDRWOWIA I KULTURY 

Połączenie idei aktywizacji i integracji osób powyżej 60 roku życia z ciekawym i różnorodnym 

programem edukacji. Stworzenie seniorom z terenu miasta i gminy Bochnia odpowiednich 

warunków do samorealizacji, nabywania nowych umiejętności i wiedzy, w tym w zakresie 

zdrowego odżywiania i nowoczesnych technologii, a także zwiększenia ich aktywności 

społeczno-kulturalnej i sprawności ruchowej było podstawowym założeniem projektu 



                                                                   Dobre praktyki – przykłady  

KONSUMENCKA AKADEMIA SENIORA AKTYWNEGO 

Akronim od nazwy projektu (KASA) nawiązuje do troski o „kasę” osób starszych. 
Ideą projektu jest ochrona osób starszych przed zagrożeniami z jakimi mogą się 
zetknąć w związku z nieprzestrzeganiem praw konsumenta (np. przy okazji zakupów 
na prezentacjach) oraz w związku z działalnością przestępców dopuszczających się 
kradzieży i oszustw na szkodę seniorów, np. popularną ostatnio metodą „na wnuczka”. 



 Dobre praktyki – przykłady  

 AKTYWNY SENIOR 

 

 MAJÓWKA Z KOLPINGIEM – 
PODĄŻAJĄC DROGĄ KRÓLEWSKĄ 

 

 3 WIEK + III SEKTOR = WOLONTARIAT 

 

 AKADEMIA KOLPINGA III WIEKU 2016 

 

 AKADEMIA KOLPINGA III WIEKU 2017 

 

Założeniem projektów było wyzwolenie aktywności seniorów poprzez realizację 
oferty o charakterze rekreacyjnym, ruchowym, edukacyjnym i kulturalnym oraz 
stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji. 



Dobre praktyki – przykłady  

 Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród 
seniorów  zdrowie umiejętności i ruch 

 
 „Partycypacja Przyjazna Seniorom”  

 
 „Rękodzieło - uczymy się od siebie nawzajem” 

 
  Z pożytkiem dla seniora”  

 
 ”Czasy Wam pokażą, co należy czynić – 

solidarni z seniorami”  



KOLPINGOWSKI PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW ( projekt Stowarzyszenie 

Rodzina Kolpinga w Bochni) 

SPACER DO NIEPODLEGŁOŚCI (projekt wspólny Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w 

Bochni  z PTTK) 
SZTUKA ŻYCIA   (projekt Stowarzyszenia  Rodzina Kolpinga w Nowym Bieżanowie) 
WSPARCIE PRAWNO-DORADCZE DOSTĘPNE DLA SENIORA ( projekt Fundacji 

Dzieła Kolpinga) 

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA- MOJA, TWOJA, NASZA ( projekt Związku Centralnego 

Dzieła Kolpinga w Polsce)  

Kolpingowski Klub Seniora (działania na rzecz seniorów prowadzone przez RK Bochnia)  

 
 

Działania dla seniorów – w 2018  



MARZEC  2018 

GRAŻYNA RZEPKA-PŁACHTA  
 

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” 

ul. Wyspiańskiego 25,   32-700 Bochnia  

 


