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W programie „Pokolenie Plus” wzięło udział 130 osób 
w grupie wiekowej 60+, pochodzących z dziesięciu 
miejscowości województwa opolskiego sąsiadujących 
z zakładami Grupy Górażdże. 

Osoby głównie po siedemdziesiątce i osiemdziesiątce, 
przez 3 miesiące, od 1 sierpnia do 30 października 2014, 
mogły bezpłatnie uczestniczyć w różnego rodzaju zaję-
ciach z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, 
obsługi komputera, w warsztatach rozwijania kreatyw-
nego myślenia, twórczości artystycznej i samoorganizacji. 
Głównym założeniem projektu było zachęcenie seniorów 
do wyjścia z domu oraz nabycie przez nich nowych umie-
jętności i wiedzy z różnych dziedzin, m.in.: prawa, bez-
pieczeństwa, zdrowego odżywiania. Zajęcia odbywały się 
raz w tygodniu przez 3 godziny w czterech lokalizacjach 
(Chorula lub Malnia, Chrząszczyce, Wójcice, Bielice).

Ogromne zainteresowanie i wysoka frekwencja na zaję-
ciach przerosły oczekiwania organizatorów, co świadczy 
o tym, jak bardzo potrzebne są takie działania. To także 
dowód na to, że dobór zajęć był trafny, dobrze dopaso-
wany do potrzeb uczestników. Realizacja programu nie 
byłaby możliwa bez zaangażowania lokalnych działaczy
i liderów.

Program „Pokolenie Plus”
Aktywizacja seniorów jest od kilku lat jednym z klu-
czowych zadań i wyzwań polityki społecznej w Pol-
sce. Temat ten w sposób szczególny dotyczy regionu 
Opolszczyzny, który zmaga się z problemem depopu-
lacji i szybkiego starzenia się społeczeństwa. Za kilka 
lat ludzie powyżej 65 roku życia będą stanowili ponad 
jedną trzecią populacji tego województwa. Sytuacja ta 
szczególnie dotyka obszarów wiejskich, gdzie z uwagi 
na problem wyjazdów młodych rośnie liczba samot-
nych, starszych osób. 

W ostatnich latach na Opolszczyźnie podejmuje się wiele 
działań i programów w zakresie aktywizacji osób star-
szych. Jedną z takich inicjatyw jest Program „Pokolenie 
Plus”, zrealizowany w 2014 roku przez Fundację Gó-
rażdże – Aktywni w Regionie. Program, adresowany do 
osób starszych, zamieszkujących tereny wiejskie woje-
wództwa opolskiego, został uznany w regionie za jedno 
z najciekawszych przedsięwzięć w tym zakresie.

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do 
aktywizacji osób powyżej 60 roku życia na wybranych ob-
szarach wiejskich woj. opolskiego, jak również wzmoc-
nienie ich kompetencji współuczestniczenia w życiu spo-
łecznym.

130 aktywnych seniorów



Spotkanie w Klasztorze pw. Św. Franciszka z Asyżu w Głogówku inaugurujące projekt „Pokolenie Plus”
(1 sierpnia 2014 r.): w programie wykład nt. bezpiecznego zawierania umów bankowych



Spotkanie inaugurujące projekt w Klasztorze pw. Św. Franciszka z Asyżu w Głogówku 
(1 sierpnia 2014 r.): prezentacja zabytków Klasztoru



Spotkanie inaugurujące projekt w Klasztorze pw. Św. Franciszka z Asyżu w Głogówku 
(1 sierpnia 2014 r.): zwiedzanie miasta



Trening zdrowotny w Malni: elementy tańca, ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne 
(14 sierpnia 2014 r.)



Warsztaty twórcze w Malni: zdobienie kamienia techniką decoupage 
(14 sierpnia 2014 r.)



Gry skojarzeniowe pobudzające pracę mózgu – Bielice 
(20 sierpnia 2014 r.)



Warsztaty twórczego myślenia – Bielice 
(20 sierpnia 2014 r.)



Trening zdrowotny: elementy tańca, ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne
– Chrząszczyce (25 sierpnia 2014 r.)



Wykład przedstawicielki Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (Fundacja PROLEGE) 
„Profilaktyka przestępczości wobec osób starszych” – Chrząszczyce (25 sierpnia 2014 r. )



Spotkanie integracyjne w Wójcicach (17 września 2014 r.): 
w programie m.in. zwiedzanie kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła



Spotkanie integracyjne w Wójcicach (17 września 2014 r.): 
wspólne biesiadowanie nad Jeziorem Nyskim



Spotkanie integracyjne w Wójcicach (17 września 2014 r.): 
rejs statkiem po Jeziorze Nyskim



Spotkanie integracyjne w Wójcicach (17 września 2014 r.): 
obserwacje z pokładu statku pracy urządzeń wydobywczych jednej z kopalni Grupy Górażdże



Spotkanie integracyjne w Bielicach (17 września 2014 r.): 
seniorzy w barwnych strojach prezentowali swoje miejscowości



Spotkanie integracyjne w Bielicach (17 września 2014 r.): 
gry i zabawy w Wiejskim Domu Kultury



Zajęcia komputerowe w Bielicach
(1 października 2014 r.)



Trening zdrowotny w Bielicach (1 października 2014 r.): 
elementy tańca, ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne



Warsztaty twórcze w Chrząszczycach
(13 października 2014 r.)



Zajęcia komputerowe i warsztaty twórcze w Chrząszczycach
(13 października 2014 r.)



Wizyta w Cementowni Górażdże w Choruli
(28 października 2014 r.)



Wizyta w Cementowni Górażdże w Choruli
(28 października 2014 r.)




