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Już 29 – 30 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencja podsumowująca 

projekt Małopolska Sieć Rad Seniorów! 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Małopolska Sieć 

Rad Seniorów” która odbędzie się w dniach 29 – 30 listopada 2018 r. (czwartek – piątek)  

w Dworze w Tomaszowicach koło Krakowa. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń (formularz 

zgłoszeniowy dostępny tutaj), gdyż liczba miejsc jest ograniczona.  

Do udziału w konferencji zapraszamy seniorów, animatorów 

działań na rzecz seniorów z całej Małopolski oraz z innych 

województw, a także przedstawicieli samorządów lokalnych, 

które chcą powołać lub już mają rady seniorów. Z każdej 

organizacji, rady seniorów zapraszamy 1-2 osoby. 

 

Dlaczego warto przyjść na Konferencję?  

 Bo zaprezentujemy efekty projektu zrealizowanego dla seniorów z całej Małopolski 

(szkolenia, wizyty studyjne, spotkania, konsultacje, inicjatywy senioralne itd.). 

 Bo będzie to również okazja do wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji na ważne 

dla środowiska seniorów sprawy, wyłanianie problemów, wspólne zaproponowanie 

zmian i dążenie do ich wprowadzenia. 

 Bo pierwszy raz upowszechnimy powstałą w ramach projektu publikację zbierającą 

doświadczenia i dobre praktyki dotyczące powstawania i funkcjonowania Rad Seniorów. 

 Bo odbędzie się senioralny festiwal artystyczny, podczas którego seniorzy uczestniczący 

w projekcie zaprezentują swoją działalność artystyczną.  

 Bo seniorzy z całej Polski zaprezentują swoje działania w formie stoisk i oferty 

warsztatowo-informacyjnej podczas senioralnych targów aktywności obywatelskiej (2-

gi dzień). 

 Bo na prawie 2,5 tys. gmin w Polsce funkcjonuje jedynie 290 gminnych Rad Seniorów, 

warto być na bieżąco. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_UNZ3cIJqZOLDYYMkLIhVokcTPwh_FMzhbZoLlHDKjA/edit
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Konferencja będzie składać się z dwóch dni seminaryjnych zawierających blok wykładowy 

oraz warsztaty: 

1 dzień: 

 Uroczyste otwarcie i część panelowa, podczas której zostaną zaprezentowane: rezultaty 

aktualnego projektu, Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie”, wystąpienia 

zaproszonych gości, dyskusja panelowa oraz Gala wręczenia tytułu „Aktywny senior/ka”. 

 Blok warsztatowy (do wyboru spośród 4 propozycji). 

 Senioralny festiwal artystyczny (występy muzyczne, kabaretowe, teatralne itp.). 

2 dzień: 

 Senioralne targi aktywności obywatelskiej (w formie stoisk informacyjnych). 

 Debata: „Niepełnosprawność 60+. Dobre praktyki, programy, wsparcie”.   

 „Pokaz mody stylowych seniorek”.  

 TEDxSenior „idee warte propagowania”. Wystąpienia seniorów na tematy dla nich ważne. 

Zapraszamy do uczestnictwa!  

Na stronie www.mila.org.pl również znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy on-line. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny dla uczestników. 

Małopolska Sieć Rad Seniorów – „Działamy Wspólnie” (MSRS) powstała  

w 2016 r. z potrzeby wzmocnienia lokalnych rad seniorów, dostarczenia im 

kompetencji niezbędnych do dobrego pełnienia ich funkcji, wymiany 

doświadczeń oraz tworzenia nowych rad.  Powołanie MSRS było wynikiem 

kilkuletniej współpracy (szkolenia, spotkania, konsultacje) Fundacji Miejsc  

i Ludzi Aktywnych „MiLA” z aktywnymi seniorami z terenu Małopolski. Ta 

współpraca była możliwa dzięki realizowaniu przez Fundację MiLA 

projektów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) od 2014 roku regularnie współpracuje z organizacjami  

i grupami nieformalnymi zrzeszającymi seniorów w Małopolsce. Poprzez Sieć prowadzi bieżące 

wsparcie szkoleniowo-doradcze działających rad i inicjatywnych grup obywatelskich (Kursy Liderów 

Seniorów, wizyty studyjne, konsultacje, warsztaty, diagnozy potrzeb). Seniorzy realizują również 

wydarzenia lokalne (łącznie w 15 gminach) z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin, 

powstaje również kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych 

odwiedzin i inspirowania się.  

http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/asos-2018

