
                                    
                    

 

AGENDA 

Warsztaty: Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

Spotkanie organizowane w ramach projektu pt.  
„AKTYWNI SENIORZY W METROPOLII POZNAŃ I W AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ” 

 

Termin:  

23-24.08.2018 (czwartek-piątek). 

Lokalizacja:  

Sala Spotkań w Urzędzie Gminy, ul. Lipowa 1, 63-332 Gołuchów 

Program: 

DZIEŃ 1 
  

1200 – 1220 Powitanie uczestników  

1220 – 1300 Polityka senioralna 

1220 – 1245 
Uczestnicy stworzą skojarzenia związane z partycypacją obywatelską metodą  
mind mapping. Za pomocą tej metody stworzymy senioralny słownik opisujący 
pojęcie „polityka senioralna”. 

1245 – 1300 
Ramy polityki senioralnej  
– wprowadzenie do zagadnienia oraz podziału na najważniejsze obszary 
tematyczne, ważne z punktu widzenia uczestników warsztatów. 

1300 – 1315 Przerwa   

1315 – 1400 Ramy polityki senioralnej – warsztaty 

 
Komponent warsztatowy mający na celu wypracować rekomendacje do lokalnych 
polityk senioralnych w obszarach istotnych dla danej gminy. Podczas warsztatów 
pracować będziemy metodą Word Cafe. 

1400 – 1415 Przerwa   

1415 – 1500 Gminne Rady Seniorów – warsztaty 

 Artykuł 5c bez tajemnic.  

 Funkcjonowanie Gminnych Rad Seniorów. 

 Warsztat z komunikacji Rady Seniorów z Urzędem Gminy. 

1500 Podsumowanie I dnia warsztatów 



 
 

 

DZIEŃ 2 
  

900 Powitanie uczestników  

900 – 945 Wolontariat seniorów 

900 – 930 
Warsztat dotyczący organizacji wolontariatu w oparciu o seniorów  
w danej gminie. 

930 – 945 
Wolontariacki Barometr Społeczny  
- tworzenie zarysu potencjalnych odbiorców wolontariatu metodą tworzenia 
barometru społecznego. 

945 – 1000 Przerwa  

1000 – 1140 Konsultacje społeczne i budżety obywatelskie 

1000 – 1020 Wprowadzenie do tematu konsultacji i budżetów obywatelskich. 

1020 – 1120 
Komponent edukacyjno-aktywizujący w zakresie uczestnictwa w konsultacjach 
społecznych, szkolenie z przygotowywania projektów do budżetów obywatelskich. 

1120 – 1140 Informacje o portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl. 

1140 – 1200 Przerwa   

1200 – 1245 Wybory samorządowe  

 
Komponent edukacyjno-aktywizujący w zakresie czynnego i biernego uczestnictwa 
w wyborach samorządowych. 

1245 – 1300 
Podsumowanie obu dni, wypełnienie ankiet podsumowujących,  
wolne wnioski, zdjęcia pamiątkowe. 

1300 Zakończenie dwudniowych warsztatów. 

  

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Organizator szkolenia: 

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest samorządnym zrzeszeniem 24 jednostek samorządu 

terytorialnego, zinstytucjonalizowaną płaszczyzną współpracy stowarzyszonych gmin i powiatów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz 

obrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-

gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących 

Aglomerację Kalisko-Ostrowską oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie. Stowarzyszenie oprócz zadań 

statutowych realizuje i pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz funkcję Związku ZIT wobec władz regionalnych i krajowych stanowiącą 

wspólną reprezentację JST wdrażających Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 
 

http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/

