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„Aktywna jesieñ ¿ycia” w powiecie ni¿añskim

C
elami projektu by³y: zwiêk-

szenie stopnia edukacji re-

gionalnej, zwiêkszenie stop-

nia edukacji patriotycznej, poprawa

dostêpu do edukacji patriotycznej,

zwiêkszenie stopnia edukacji tury-

stycznej, zwiêkszenie stopnia edu-

kacji kulturalnej oraz poprawa do-

stêpu do kultury, zwiêkszenie stop-

nia edukacji z zakresu funkcjono-

wania we wspó³czesnym œwiecie.

W projekcie mogli wzi¹æ udzia³

seniorzy z terenu powiatu ni¿añ-

skiego, którzy ukoñczyli 60 lat.

Dzia³ania w ramach projektu

by³y realizowane wed³ug nastêpu-

j¹cych œcie¿ek:

I. Edukacja lokalno-regionalna

„Cudze chwalicie…”

W ramach tej œcie¿ki dla senio-

rów zrealizowano nastêpuj¹ce

dzia³ania:

1) Spotkanie ze specjalist¹ –

regionoznawc¹ – Panem Dionizym

Garbaczem w Klubie Seniora w

Rudniku nad Sanem;

2) Cztery lokalne spotkania

edukacyjne: w Rudniku nad Sanem

„Pod dêbem” (poprzedzone wizyt¹

w Centrum Wikliniarstwa i wyk³a-

dem Pana Ryszarda ̄ ureckiego na

temat bitwy rudnickiej), w Krzeszo-

wie w oœrodku „B³êkitny San” (po-

przedzone zwiedzaniem zabytko-

wego koœcio³a Narodzenia Naj-

œwiêtszej Panny Marii, przykoœciel-

nego Muzeum i wyk³adem Pani

Heleny Pisuli), w Nisku nad stawa-

mi (z wyk³adem Pana Mariusza Ko-

walika) oraz w Ulanowie w Gmin-

nym Oœrodku Kultury (z prelekcj¹

Pana Grzegorza Kumika na temat

regionu, Ulanowa i tradycji zwi¹-

zanych z flisactwem);

3) Dwa wyjazdy edukacyjne –

regionalne: Zwierzyniec i okolice

(wyjazd dla 44 seniorów, w ramach

którego zwiedzano m.in. cmentarz

partyzantów w miejscowoœci Osu-

chy, Rezerwat nad Tanwi¹ „Szumy”,

Oœrodek Edukacyjno-Muzealny

Roztoczañskiego Parku Narodo-

wego, Stawy Echo, koœció³ na wo-

dzie) oraz Krynica i okolice (dwu-

dniowy wyjazd dla 44 seniorów, w

ramach którego zwiedzano m.in.

Górê Parkow¹, deptak, pijalnie wód,

Muzeum Nikifora, pomniki, zabyt-

kowe budynki, cerkiew œw. Jakuba
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w PowroŸniku wpisan¹ na Listê

Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO,

muzeum i ogrody sensoryczne w

Muszynie oraz Piwniczn¹ Zdrój).

II. Edukacja patriotyczna

„Nasza Ma³a i Du¿a Ojczyzna”

W ramach tej œcie¿ki dla senio-

rów zrealizowano nastêpuj¹ce

dzia³ania:

1) Spotkanie z historykiem –

Panem Mariuszem Kowalikiem w

Klubie Seniora w Rudniku nad

Sanem;

2) Dwa wyjazdy edukacyjno-pa-

triotyczne do Kolbuszowej i Bara-

nowa Sandomierskiego (wyjazdy

dla ³¹cznie 88 seniorów, w ramach

których zwiedzono: Muzeum Kul-

tury Ludowej w Kolbuszowej, ze-

spó³ zamkowo-pa³acowy w Bara-

nowie Sandomierskim i Pa³ac Tar-

nowskich w Tarnobrzegu wraz z

dworem i kompleksem parkowo-

ogrodowym);

3) Warsztaty pieœni patriotycz-

nych: W Rudniku nad Sanem zo-

sta³ utworzony chór sk³adaj¹cy siê

z 17 seniorów, którzy pod okiem

trenera uczyli siê pieœni patriotycz-

nych. Przeprowadzono 32 godzi-

ny æwiczeñ. Ponadto dla cz³onków

chóru zakupiono akcesoria do stro-

jów w jednolitym stylu, w których

seniorzy wystêpowali podczas uro-

czystoœci patriotycznych;

4) Wystêpy patriotyczne senio-

rów: Seniorzy uczêszczaj¹cy na

zajêcia z nauki pieœni patriotycz-

nych zaprezentowali swoje umie-

jêtnoœci podczas 11 listopada. Po-

nadto zarówno chór z Rudnika nad

Sanem jak i ni¿añski chór „Echo”

wyst¹pi³y na III Powiatowym Prze-

gl¹dzie Seniorskich Zespo³ów Ar-

tystycznych „Si, senior” w Nisku.

W wystêpach wziê³o udzia³ ³¹cznie

kilkudziesiêciu seniorów.

III. Edukacja turystyczna

„Podró¿e kszta³c¹”

W ramach tej œcie¿ki dla senio-

rów zrealizowano nastêpuj¹ce

dzia³ania:

1) Spotkanie z podró¿nikiem –

Panem Jakubem Rydkodym w Klu-

bie Seniora w Rudniku nad Sanem;

2) Spotkania Klubu Turysty:

Kontynuowano dzia³alnoœæ Klubu

Turysty, w ramach którego kilku-

nastu seniorów bra³o udzia³ w przy-

gotowaniach wyjazdów edukacyj-

nych w ramach projektu;

3) Wyjazd edukacyjno-tury-

styczny do Wroc³awia: Czterodnio-

wy wyjazd dla 44 seniorów, w ra-

mach którego zwiedzano m.in.

wroc³awski Rynek i okolice, Pano-

ramê Rac³awick¹ i Muzeum Naro-

dowe, Ostrów Tumski z katedr¹

oraz Ogrodem Botanicznym, zoo z

afrykarium, Halê Stulecia z Cen-

trum Poznawczym, Ogród Japoñ-

ski, s³ynn¹ multimedialn¹ fontan-

nê, Aulê Leopoldyna i Pa³ac Kró-

lewski. Ponadto udano siê na  naj-

wy¿sz¹ w Polsce platformê wido-

kow¹ w budynku Sky Tower, sk¹d

z wysokoœci 49. piêtra podziwiano

Wroc³aw, odbyto rejs statkiem po

Odrze i zwiedzano czêœæ Wroc³a-

wia z okien autokaru.

IV. Edukacja kulturalna

„Spotkania z kultur¹”

W ramach tej œcie¿ki dla senio-

rów zrealizowano nastêpuj¹ce

dzia³ania:

1) Warsztaty teatralno-kabare-

towe: Utworzono dwie grupy

warsztatowe: w Nisku (7 osób) i w

Rudniku nad Sanem (14 osób).

Warsztaty prowadzi³a Pani Joanna

Baran – aktorka rzeszowskiego Te-

atru im. Wandy Siemaszkowej. W

ci¹gu 6 spotkañ (dla ka¿dej grupy

po 18 godzin warsztatów) senio-

rzy poznawali podstawowe zasady

wystêpów kabaretowych, wykony-

wali ró¿nego rodzaju æwiczenia

aktorskie, pracowali nad g³osem i

mow¹ cia³a, odbywali próby;

2) Dwa spotkania warsztatowe

z aktork¹ – Pani¹ Joann¹ Baran (po

jednym na ww. grupy). Podczas

spotkañ seniorzy mieli okazjê po-

znaæ ró¿ne rekwizyty i kostiumy

teatralne, dowiedzieli siê, jak wy-

gl¹da praca profesjonalnego akto-

ra na scenie, zadawali pytania, a

tak¿e dokonali prezentacji w³a-

snych talentów aktorskich i wokal-

nych;

3) Trzy wyjazdy edukacyjno-

kulturalne do operetki w Lublinie,

w których wziê³o udzia³ ³¹cznie

132 seniorów. Seniorzy zobaczyli

spektakle: „Skrzypek na dachu”,

„Porwanie Sabinek” i „Mi³oœæ,

zdrada i k³opoty”;

4) Spotkania edukacyjno-kultu-

ralne seniorów, które odbywa³y siê

w miejscach spotkañ Kó³ Tereno-

wych z Rudnika nad Sanem, Ni-

ska, Krzeszowa i Ulanowa. Pod-

czas spotkañ seniorzy m.in. dzieli-

li siê ze sob¹ doœwiadczeniami z

wyjazdów i pokazywali zdjêcia.

V. Edukacja z zakresu funkcjono-

wania we wspó³czesnym œwiecie

„Nowe umiejêtnoœci – wiêksze

mo¿liwoœci”

W ramach tej œcie¿ki dla senio-

rów zrealizowano nastêpuj¹ce

dzia³ania:

1) Zajêcia komputerowe: Utwo-

rzono dwie grupy warsztatowe: w

Nisku (8 osób) i w Rudniku nad

Sanem (12 osób). W ci¹gu 10 spo-

tkañ (dla ka¿dej grupy po 30 go-

dzin warsztatów) seniorzy uczyli

siê obs³ugiwaæ komputer i inter-

net, korzystaæ z portali spo³eczno-

œciowych, doskonalili i poznawali

nowe techniki kontaktu przez in-

ternet, wysy³ali wiadomoœci itp.;

2) Zajêcia z jêzyka angielskiego:

Utworzono dwie grupy warsztato-

we w Rudniku nad Sanem. Ka¿da

grupa seniorów zosta³a objêta 30-

godzinnymi zajêciami prowadzony-

mi na poziomie podstawowym.

Uczestnicy poznali podstawowe

zwroty w jêzyku angielskim oraz

nauczyli siê reagowaæ w najbardziej

typowych sytuacjach. G³ówny nacisk

zosta³ po³o¿ony na komunikacjê.

Ka¿dy uczestnik otrzyma³ komplet

materia³ów szkoleniowych;

3) Cztery szkolenia z zakresu

pierwszej pomocy, które odby³y

siê w Ulanowie, Nisku, Krzeszo-

wie i Rudniku nad Sanem. Senio-

rzy poznali podstawowe zagad-

nienia dotycz¹ce udzielania pierw-

szej pomocy, m.in. sprawdzanie

stanu œwiadomoœci, udra¿nianie

dróg oddechowych, sprawdzanie

czynnoœci ¿yciowych, obra¿enia,

opatrywanie ran, zawa³, zad³awie-

nie, oparzenia, wzywanie ratow-

nictwa zawodowego. Szkolenie

odby³o siê z wykorzystaniem pre-

zentacji multimedialnych, æwiczeñ

na fantomach oraz chêtnych

uczestnikach szkolenia, a tak¿e

przy u¿yciu defibrylatora AED;

4) Warsztaty manualne, w któ-

rych wziê³o udzia³ 18 seniorek z

Rudnika nad Sanem. Na warszta-

tach uczy³y siê zasad haftu krzy¿y-

kowego, wykonywa³y bombki cho-

inkowe i inne dekoracje;

5) Cztery warsztaty zdrowego

¿ywienia, które odby³y siê w Ula-

nowie, Nisku, Krzeszowie i Rudni-

ku nad Sanem. Ka¿da grupa zosta-

³a objêta 9-godzinnymi warsztata-

mi prowadzonymi przez dietetyka.

W ramach warsztatów seniorzy

poznali ogólne zasady zdrowego

¿ywienia, uczyli siê samodzielnie

komponowaæ posi³ki i pod okiem

dietetyczki przygotowywali sa³atki

i inne zdrowe przek¹ski, które na-

stêpnie degustowali;

6) Wyk³ad tematyczny z zakre-

su promocji aktywnego starzenia

siê „Aktywny senior – czemu nie”

w Rudniku nad Sanem przepro-

wadzony przez fizjoterapeutkê do-

tycz¹cy m.in. metod aktywnego

¿ycia dostosowanego do mo¿liwo-

œci i wieku seniorów oraz nauki

sposobu walki z dolegliwoœciami.

Prowadz¹ca zaprezentowa³a senio-

rom æwiczenia na rowerku, pi³ce

oraz poprawn¹ metodê zastosowa-

nia kijków do nordic walking;

7) Wydanie kalendarza dla se-

niora z informacjami i fotorelacj¹ z

realizacji projektu;

8) Spotkanie podsumowuj¹ce

w restauracji „Orle Gniazdo” w

Rudniku nad Sanem, w którym

wziêli udzia³ seniorzy i zaproszeni

goœcie. Na spotkaniu dokonano

podsumowania projektu za pomoc¹

prezentacji multimedialnej. Dope³-

nieniem spotkania by³y wystêpy

artystyczne seniorów, wspólna ko-

lacja i zabawa przy muzyce kapeli.

„Aktywna jesieñ ¿ycia” to ju¿

pi¹ty projekt realizowany dla se-

niorów przez Stowarzyszenie „Ni-

¿añskie Centrum Rozwoju” i trzeci

w ramach programu ASOS. Pro-

jekty te od kilku lat ciesz¹ siê wœród

seniorów z terenu powiatu ni¿añ-

skiego bardzo du¿ym zaintereso-

waniem i ciep³ym przyjêciem.

Na realizacjê projektu „Aktyw-

na jesieñ ¿ycia” Stowarzyszenie

„Ni¿añskie Centrum Rozwoju” po-

zyska³o z Ministerstwa Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej ponad 140 tysiê-

cy z³otych.
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