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Okres realizacji: czerwiec - grudzień 2020
 
Miejsce realizacji: pow. brzeski, bocheński oraz m. Kraków
 
Cel:  Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym
upowszechnianie wolontariatu wśród 88 osób w wieku 60+
wolontariatu wśród 88 osób w wieku 60+ jak i kształtowanie
pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie
 
Finansowanie:

PROJEKT
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Nabywanie wiedzy z zakresu form aktywności
społecznej i wolontariatu

SENIORALNA AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA

Działanie to jest adresowane do osób w wieku 60+ i polega na nabywaniu
wiedzy sferze działań obywatelskich W ramach tego działania
zaplanowano spotkania edukacyjne (po 3h) zgodnie z poniższą
tematyką: 
1.1 Podejmowanie aktywności – trzeci sektor i wolontariat w każdym
wieku Cel: zainteresowanie tematyką podejmowania aktywności na rzecz
innych opartej na idei wolontariatu. Pokazanie dobrych praktyk,
1.2. Wolontariat – a prawnik na to... Cel: Przybliżenie podstaw
wolontariatu, praw i obowiązków
wolontariusza i organizacji 
1.3 Wolontariat – a psycholog na to... Cel: Wskazanie korzyści
wynikających z wolontariatu
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Wzmacnianie wiedzy z zakresu wolontariatu
 

SENIORALNA AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA

2.1 Coaching:  (50h) działanie ciągłe 
Cel: Spotkania informacyjno-edukacyjne, wyłonienie osób
zainteresowanych podjęciem wolontariatu, wyjaśnienie wątpliwości,
zmotywowanie do podjęcia aktywności. Szacuje
się, że min. 9 osób podejmie się wolontariatu cyklicznego/stałego, a min.
10 osób – wolontariatu akcyjnego 
2.2 szkolenie: Jestem wolontariuszem - 12h - śr. 12 osób (w
tym przede wszystkim osoby, które zaangażują się w wolontariat
cykliczny) Zakres: Odkrywanie własnego potencjału do działań
społecznych, motywacja, mocne i słabe strony - WSPÓLNIE
2.3 spotkanie: wolontariusze – poznajmy się – 12 -14 osób wykazujących
chęć zaangażowania się w działalność społeczną – wycieczka całodniowa
krajoznawcza - WSPÓLNIE
2.4 dobre praktyki – 3 wizyty studyjne dla min. 36 seniorów
- WSPÓLNIE
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Lokalnie i aktywnie 
 

SENIORALNA AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA

Istotnym elementem realizowanych działań jest zawiązanie się
senioralnej grupy wolontariuszy.
3.1 spotkania tematyczne (2 spotkania x 3h) poświęcone tematom
wybranym przez osoby starsze (przyszłych wolontariuszy) przy wsparciu
doradców 
3.2 pierwsze kroki ku wolontariatowi - potencjalni wolontariusze
przećwiczą/przygotują we własnym gronie planowane działania/akcje
3.3 podejmowanie wolontariatu – min. 9 osób podejmie się wolontariatu
cyklicznego/stałego, a min. 10 osób – wolontariatu akcyjnego 
W oparciu o przeprowadzone rozmowy i zgłaszane zapotrzebowanie w
ramach tych działań planuje się takie zajęcia jak np.: (ostatecznie
seniorzy –wolontariusze wybiorą obszary działań): 
• prowadzenie zajęć międzypokoleniowych 
• organizację spotkań – dla osób chorych, samotnych, w zakładach
opiekuńczych, hospicjach.
 
Zostanie przeprowadzonych co najmniej 200 godzin zajęć.
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Wolontariuszem ty i ja
 

SENIORALNA AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA

Zaplanowano działania wzmacniające odbiór pozytywnego postrzegania
starości, w tym poprzez perspektywę podejmowania wolontariatu wśród
osób starszych. 
4.1 opracowanie i wystawienie sztuki „Starość też radość” (JEDNA
GRUPA)
4.2 wydawanie artykułów tematycznych - 1 artykuł opracowanych przez
samych seniorów pokazujących wolontariat w pozytywnym świetle. 
4.3 opracowanie i nagranie filmu „Wolontariat w każdym wieku” -
WSPÓLNIE
4.4 zorganizowanie 2-dniowej konferencji „Przez wolontariat do
aktywności – oferta dla seniorów” z wyróżnieniem najaktywniejszych
wolontariuszy - WSPÓLNIE
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WSKAŹNIKI
 

SENIORALNA AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA

Liczba osób, które wezmą udział w projekcie w wieku 60+  - 26 osób
 
Liczba osób, które zadeklarują bycie wolontariuszem po zakończeniu
projektu - 15 osób
 
Liczba osób, które odbędą wolontariat w ramach projektu – 19 osób
 
Liczba godzin zrealizowanego wolontariatu -200h


