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Liczba mieszkańców Gminy Czerwionka-Leszczyny 

na dzień 31.12.2011 r. wynosi 41 108 tys. 

Dane statystyczne 



Analiza potrzeb seniorów dokonana 
została na podstawie: 

rozmów  
 
obserwacji 
 
 ankiety 
 
analizy dokumentacji OPS 



 

• Stworzenia wspólnoty seniorów 
 
• Wyjścia seniorów do środowiska 

 
Biorąc pod uwagę wyniki powyższych badań 

podjęliśmy działania zmierzające do: 
 



 ,,Sztuka wiąże pokolenia”  
czerwiec 2010 r. 

 
 

,,Wesoły autobus” 
wrzesień 2010 r. 

Działania zmierzające do stworzenia 
wspólnoty 

 
 



,,Złota jesień” – Nordic walking 
listopad 2010 r. 

,,Moje miejsce w społeczności lokalnej” 
kwiecień 2011 r. 



,,50 + w sieci” 
od kwietnia 2010 r. 

„Majówka z koszyczkiem” 

maj 2011 r. 

,,Muzyka + woda = zdrowie i uroda”   
aqua aerobic- maj 2011 r. 



,,Seniorzy dookoła świata” 
czerwiec 2011 r. 

,,Cudze chwalicie,  
swego nie znacie” 
lipiec 2011 r. 

Konferencja podsumowująca  
pierwszy rok naszych działań 

lipiec 2011 r. 



,,Czereśniowa zdrowia doda” 
lipiec 2011 r. 

,,Art cafe-sztuka picia kawy” 
październik 2011 r. 



Wspieranie rozwoju grupy seniorów w zakresie 
zwiększania jej udziału w podejmowaniu decyzji oraz  
rozwijanie jej potencjału w zakresie reagowania na 
potrzeby i problemy zarówno własne, ale także innych 
członków lokalnej społeczności. 

Działania 

dla Nas 

Zmiana kierunku działań 



Samodzielne inicjatywy seniorów 
 – wyjście do środowiska 

,,Duże serce małemu sercu” 
wrzesień 2011r. 

,,Zlot czarownic” 
 październik 2011 r. 



„Za kurtyną emeryci, a na scenie celebryci”   
 październik 2011 r. - marzec 2012 r. 

Projekt realizowany w ramach  konkursu ogłoszonego  
przez Fundusz  Lokalny wspierający lokalne inicjatywy  

- Ramża.  
 



Uroczystość z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego 
21 listopad 2011r. 

Wspólna wigilia w Zameczku 
grudzień 2011 r. 



„Bal Wenecki” 
luty 2012r. 

,,Rysuję obrazeczek  
do czytanych przez Babcię 
książeczek”  
(luty - czerwiec 2012r.) 



„Bądź piękna nie tylko na wiosnę” - marzec 2012 



Premiera sztuki pt.  
„Kopciuszek po Śląsku” 

15.03.2012r. 

„Dzieci Kwiaty” 
02.06.2012r. 



Wolontariat na festynie  
Bełk - 03.06.2012r. 

„Czerwionka-Leszczyny 
zabłyśnie w Gdyni 
01-03.10.2012 r. 



•Lokalni przedsiębiorcy 
 
•Świetlica Terapeutyczno - Środowiskowa Wsparcia     
  Dziennego 
 
•Dom Kultury 
 
•Prezes Domu Działkowca 
 
•Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 
•Rada Dzielnicy Leszczyny Osiedle  
 

Partnerzy 



•Powstała ok. 50 osobowa  nieformalna grupa seniorów –  
  Seniorzy  z Zameczku, którzy spotykają się regularnie raz  
  w tygodniu 
 
•17 seniorów przygotowało spektakl  ,,Kopciuszek                        
po Śląsku” 
 
•Spektakl jest wystawiany przez seniorów od marca  
br. w szkołach, przedszkolach, kołach gospodyń, dla 
wszystkich zainteresowanych grup w naszej gminie                     
oraz w innych miejscowościach 
 

Efekt działań – dowody zmian 



•Ok. 60 seniorów uczestniczy w organizowanych    
  projektach socjalnych 
 
•15 seniorek regularnie czytało bajki dzieciom  
   w leszczyńskich przedszkolach 
 
•Grupa organizuje zabawy oraz wycieczki dla seniorów    
   z całej gminy 
 
•Seniorzy włączają się do działań na rzecz lokalnej    
   społeczności jako wolontariusze 
 
•Grupa stale inicjuje nowe działania. 
 



Trudności w realizacji naszych działań 

∙ Brak jasnego dookreślenia  działań związanych 
  z OSL w ustawie o pomocy społecznej 
 

∙ Brak środków finansowych na realizację działań 
  związanych z OSL   
 

∙ Brak wystarczającego zaplecza tj. wyposażenia 
  i pomieszczeń  niezbędnych do podejmowania 
  działań  związanych z OSL 

 



•Realizowane projekty posiadają dokumentację   
potwierdzającą  ilość osób w nich uczestniczących, przebieg,                   
monitoring oraz dokumentację  fotograficzną czy filmową, 
która  prowadzona jest przez Zespół ds. OSL 
    
•Seniorzy z Zameczku prowadzą kronikę  dokumentującą   
wszystkie działania 
 
•Powstała strona internetowa www.50plus-leszczyny.pl 

Raportowanie i promocja 



•Ważność naszych działań została dostrzeżona przez  
  media oraz przez lokalną społeczność 
 
•Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rada 
 Dzielnicy,  parafie, a także lokalni przedsiębiorcy  
 udostępniają  tablice ogłoszeń niezbędne do promowania 
 naszych działań 
 
•,,Poczta pantoflowa”. 
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