
 

 

 
 
 
 

    

 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 61- 124 Poznań 
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 PROGRAM 

Warsztaty: Czas na seniora w Komornikach 

Spotkanie organizowane w ramach projektu pt.  
„CZAS NA SENIORA W METROPOLII POZNAŃ I AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ” 

 

Termin:  

15-16 lipca 2019 r. 

Lokalizacja:  

Sala sesyjna Urzędu Gminy Komorniki 

 

 

DZIEŃ 1 

  

12.00 – 12.10 Powitanie uczestników  

12.10 – 13.30 MODUŁ 1 – MÓJ POTENCJAŁ NA PLUS 

 

Poznajmy się! – przedstawienie uczestników 

W drodze do siebie – warsztat wprowadzający o dotyczący takich 
zagadnień, jak: moje wartości, silne strony, samoocena, zdrowy stosunek do 
siebie i świata. 

Tworzymy naszą „mapę marzeń”! 

13.30 – 13.40 Przerwa   

13.40 – 15.00 MODUŁ 2 – WARSZTATY MULTIMEDIALNE Z KOMUNIKATYWNOŚCI 

 

Interaktywny warsztat z wykorzystaniem kamery cyfrowej budujący 
kompetencje w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.  

Multimedialny warsztat w formie zabawy wraz z wprowadzeniem 
merytorycznym. 

15.00 Podsumowanie 1 dnia warsztatów 



 
 

 

DZIEŃ 2 

  

12.00 – 12.50 MODUŁ 3 – SENIORZY DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE – SENIORZY DZIAŁAJĄ  

 

Warsztat dotyczący współpracy w grupie, prowadzenia wspólnych 
inicjatyw.  

Kilka kroków do dobrego projektu – wprowadzenie w tematykę 
projektową 

Projekty międzypokoleniowe – czym są, dlaczego warto je realizować i jak 
to skutecznie robić (prelekcja z przykładami zrealizowanych projektów) 

12.50 – 13.00 Przerwa  

13.00 – 14.00 MODUŁ 4 – OBYWATELSKI SENIOR 

 

Komponent edukacyjno-aktywizujący w zakresie partycypacji 
obywatelskiej  

– podczas zajęć będzie przeprowadzona debata dotycząca inicjatywy 
uchwałodawczej mieszkańców. Stworzona zostanie możliwość swobodnej 
argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. 

Przekazane zostaną także materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, 
Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, 
uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim. 

14.00 – 14.20 Przerwa   

14.20 – 14.50 MODUŁ 5 – GIEŁDA USŁUG DLA SENIORÓW ORAZ DORADZTWO  

 

Giełda usług dla seniorów – możliwość zapoznania się z ofertą usług  
dla seniorów uruchomionych przez samorząd, organizacje pozarządowe  
i inne podmioty, możliwość pobrania materiałów informacyjnych  
oraz skorzystania z doradztwa w dziedzinie form aktywizacji seniorów.  

14.50 – 15.00 
Podsumowanie obu dni, wypełnienie ankiet podsumowujących,  
wolne wnioski, zdjęcia pamiątkowe. 

15.00 Zakończenie dwudniowych warsztatów. 
 

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

Organizator szkolenia: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – powstało 18 lutego 2011 roku na bazie działającej od 2007 roku 

Rady Aglomeracji Poznańskiej. W skład Stowarzyszenia wchodzą 23 podmioty samorządowe. Głównym 

celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, wspieranie rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz współpracy samorządów. Od 2015 roku jako Związek ZIT Stowarzyszenie pełni rolę 

Instytucji Pośredniczącej (IP) w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO 2014+ (Program Regionalny, fundusze UE).  
 


