
ZAGŁĘBIOWSKA
MAPA POTRZEB

SENIORÓW

Zagłębiowska Mapa
Potrzeb Seniorów

Projekt dof inansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób
Starszych „Aktywni+”  na lata 2021–2025.  Edycja 2022.



PROGRAM DLA
SENIORÓW
Naszym celem jest pokazanie uczestnikom, że ich głos w
sprawach lokalnych jest ważny. Poprzez przekazanie wiedzy
dotyczącej partycypacji społecznej, uczestnicy będą mogli
aktywnie angażować się działania na rzecz ich dobra i ogółu
społeczności.

1. 2. 3.

Dzięki warsztatom
seniorzy dowiedzą
się, jak realnie
zmieniać swoje
otoczenie.

Stworzymy mapy potrzeb
seniorów oraz petycje, które
zostaną przekazane
przedstawicielom lokalnych
władz poszczególnych gmin.

Przeprowadzimy
darmowe warsztaty
dla mieszkańców
Zagłębia, którzy
ukończyli 60 lat



SPOTKANIE WARSZTATOWE 1  -  
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I  KONSULTACJE 

WARSZTATY

Co to jest partycypacja
społeczna?
Metody i narzędzia
partycypacji społecznej.
Rola społeczeństwa w
projektowaniu miast.

DYSKUSJA

Dyskusja metodą burzy
mózgów pod hasłem
"czego nam brakuje w
gminie".

MAPY  MYŚL I

Stworzenie map myśli -
rozpoznawanie i tworzenie
przykładowych potrzeb
seniorów w danej gminie.



Zorganizujemy spacer badawczy z
seniorami po terenach gminy, podczas
którego wskażą miejsca wymagające
zmiany pod kątem dopasowania ich do
własnych potrzeb.

Spacery badawcze

Po spacerze stworzymy
Zagłębiowską Mapę Potrzeb
Seniorów.



SPOTKANIE WARSZTATOWE 2 -  
KONSULTACJE MAPY

PREZENTACJA

Zaprezentowane zostaną
projekty map lokalnych
potrzeb seniorów.

ANAL IZA

Poddamy krytycznej
analizie stworzoną
mapę.

SP I SAN IE
UWAG

Spiszemy wszystkie uwagi i
przekażemy je grafikowi
celem naniesienia
wskazanych poprawek.



SPOTKANIE WARSZTATOWE 3 -  
PETYCJA

OPISAN IE
POTRZEB

Wykorzystując materiały,
notatki, uzupełnione
kwestionariusze opiszemy
potrzeby seniorów. Spisane
pomysły zostaną
uwzględnione w petycji.

STWORZEN IE
PETYCJ I

Zbierzemy wszystkie
informacje i stworzymy
petycję.

PODP ISAN IE
PETYCJ I

Pod petycją podpisze się
każdy z członków grupy
senioralnej, lider grupy oraz
trener. Do petycji zostanie
dołączona mapa potrzeb
seniorów.



Spotkanie z
przedstawicielami
lokalnych władz

Zorganizujemy oficjalne
spotkanie z przedstawicielami
lokalnych władz w gminach. Na
spotkaniu zostanie przekazana
i omówiona mapa stworzona
przez uczestników. 



KORZYŚCI
1. 2. 3. 4.

Seniorzy dowiedzą
się, jak realnie
zmieniać swoje
otoczenie.

Dzięki warsztatom
uczestnicy zdobędą
umiejętności, które
pozwolą aktywnie udzielać
się w życiu społecznym
przez dłuższy czas. 

Będą mieli okazję do
nawiązania nowych
znajomości.

Pomożemy powołać rady
seniorów w gminach. Dzięki
temu zwiększy się ilość działań
partycypacyjnych
uwarunkowanych na
zaspokojenie potrzeb osób
starszych. 
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