Gliwice. Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania.
Projekt „Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania”
zbliża się do ostatniej fazy realizacji. Był on realizowany od kwietnia br. przez Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Rejonowy w Gliwicach.
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej seniorów
skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Rejonowy Gliwice poprzez
popularyzację aktywności społecznej, profesjonalizację działań na rzecz społeczności
seniorskiej oraz organizację działań inicjatywnych (partycypacyjnych) w różnych formach
wśród 50 odbiorców zadania w okresie 01.04.2020-31.12.2020. Projekt był adresowany do
seniorów skupionych w 4 kołach znajdujących się w strukturach rejonu PSD.
W ramach projektu przeprowadzono szereg działań edukacyjno-aktywizujących. Warsztaty
aktywności obywatelskiej pozwoliły na omówienie kluczowych zagadnień jak: prowadzenie
dokumentacji i kwestie prawne, fundraising i pisanie wniosków, realizacja projektów, zespół i
komunikacja. Wyjazdy edukacyjne pozwoliły natomiast na wyrównywanie i uzupełnienie
wiedzy uczestników z zakresu partycypacji obywatelskiej i partnerstwa oraz wypracowanie
inicjatyw. Wymiany kompetencji społecznych pozwoliły z kolei na wykorzystanie własnego
potencjału, skuteczną integrację, wymianę opinii i doświadczeń nt. już podjętych działań
(inicjatyw) oraz promowanie partnerskich postaw. To także poznawanie dobrych praktyk
społecznych podnoszących świadomość i zainteresowania różnych form działań społecznych
wspierających aktywność na rzecz seniorów. Nie bez znaczenia miało także wsparcie
doradcze, co pomogło m.in. przy realizacji Lokalnych Inicjatyw Seniorów. Partycypacja
seniorów poprzez realizację inicjatyw pozwoliła natomiast na upowszechnienie postaw
wolontaryjnych w seniorskich środowiskach lokalnych, a także na wykreowanie liderów –
„ambasadorów” wolontariatu. Z kolei podjęte działania ewaluacyjne pokazują, że
porozumienie dotyczące dalszej współpracy kół jest jak najbardziej możliwe.
Działania te przyczyniły się do zaciśnięcia i profesjonalizacji współpracy kół znajdujących się
w rejonie oddziału. Pozwoliły także na zwiększenie standardów obywatelskiego działania
seniorów biorących udział w różnych formach wsparcia. Seniorzy biorący udział w projekcie
zwiększyli wiedzę z zakresu form aktywności społecznej i wolontaryjnej oraz wymienili się
doświadczeniami. Działania, które zostały zrealizowane pozwoliły zaktywizować pokolenie
sprawnych i mniej sprawnych seniorów. Istotne było to, że projekt włączył seniorów w
realizację działań (realizacja inicjatyw) oraz przygotował ich do działań partycypacyjnych w
praktyce.
Projekt został dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2020).

