
Rekomendacje 

dotyczące programu "Animacja samopomocowego środowiska społecznego" 

(sformułowane po seminarium podsumowującym w dniu 29.12.2016 r.) 

1. Uznać – na podstawie Raportu ewaluacyjnego i przebiegu dyskusji w trakcie seminarium 

podsumowującego – że faza pilotażowa programu Animacja samopomocowego 

środowiska społecznego realizowana w roku 2016 r. jako projekt dofinansowany ze 

środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014-2020 zakończyła się sukcesem, co upoważnia do rozpoczęcia fazy wdrożeniowej, z 

uwzględnieniem zastrzeżeń poczynionych w punkcie 2. 

2. Przed rozpoczęciem fazy wdrożeniowej należy rozważyć: 

2.1. Wprowadzenie modyfikacji w procesie rekrutacji sprzyjających zwiększeniu w 

programie ilości mężczyzn; 

2.2. Wprowadzenie w końcowej fazie programu dodatkowego modułu warsztatowo-

edukacyjnego dla liderów w wymiarze 1 bądź 2 dni  mającego na celu podsumowanie 

doświadczeń liderów i zwiększenie ich motywacji do dalszego udziału w projekcie. 

3. Zwrócić się  do Zarządu Fundacji – w ramach fazy wdrożeniowej - o umieszczenie na 

stronie internetowej programu następujących materiałów: 

Materiały – 4 moduły tematyczne na stronie 

www 

Pliki do umieszczenia 

1.1. Animacja samopomocowego środowiska 

społecznego. Program pracy grup 

samopomocowych 60+.   

– Program grup samopomocowych 60+ 

1.2. Program szkolenia liderów grup 

samopomocowych – wolontariuszy 60+ (wykłady 

i scenariusz modułu warsztatowego) 

Wykład 1: – Grupy samopomocowe – definicja, 

historia i współczesność 

Wykład 2: – Organizacyjne, prawne i finansowe 

aspekty funkcjonowania grupy samopomocowej 

Wykład 3: – Diagnoza grupy demograficznej 60+ i 

jej specyficznych problemów 

Wykład 4: – Animacja samopomocowego 

środowiska społecznego. Opis programu 

Warsztat: – Program szkolenia liderów 60+ 

1.3. Ewaluacja procesu i wyników programu – Animacja samopomocowego środowiska 

społecznego 60+. Raport ewaluacyjny 

1.4. Broszura podsumowująca efekty 

programu pod tytułem: Senioralne grupy 

samopomocowe. Metodyka rekrutacji, animacji 

środowiska społecznego i ewaluacji 

– Senioralne grupy samopomocowe – broszura 

podsumowująca efekty programu 



4. Zwrócić się do kierowników jednostek terenowych Fundacji i do Zarządu Spółdzielni 

Socjalnej Wola - w związku z deklaracjami uczestników grup samopomocowych w 

przedmiocie chęci kontynuowania prac grup w roku 2017 - z wnioskiem o nieodpłatne 

udostepnienie grupom lokali. 

5. Zwrócić uwagę  Zarządowi Fundacji – w związku z rozbieżnością w zapisach 

dotyczących praw autorskich do programu w Regulaminie konkursu i w Ramowej 

Umowie o realizację zadania publicznego zleconego w ramach programu na rzecz 

Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020   nr 12610/2016?ASOSz 

2.09.2016 r. - o konieczności  ustalenia stanu prawnego w zakresie praw autorskich do 

programu. 

6. Konieczne jest zapewnienie funduszu gwarantującego umożliwienie uczestnikom grup 

dostępu do wydarzeń kulturalnych (koncerty, teatr, kino, muzea) oraz wycieczek 

krajoznawczych. Te formy aktywności grup są konieczne dla ich integracji i atrakcyjności 

programu. 

7. Utrzymania wymaga wsparcie superwizyjne liderów 60+ zwiększające ich skuteczność w 

utrzymywaniu aktywności grup i w rozwiązywaniu ich problemów w pełnieniu roli lidera. 

8. Zarząd Fundacji powinien zadbać o rozpropagowanie wypracowanej metodyki animacji 

samopomocowych grup senioralnych poprzez umieszczenie linków do strony programu 

na stronach prezentujących dobre praktyki w zakresie działań na rzecz seniorów np. na 

stronach www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy, www.dobrepraktyki.pl, 

http://dojrzaloscwsieci.pl). 

 

Sporządził: 

Jan Latkowski, 

współkoordynator projektu. 

Warszawa 31.12.2017 r. 


