
 

W dniu 25 czerwca 2013r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie 

odbyło się podsumowanie projektu partnerskiego Gminy Komarów-Osada, Samorządowego Ośrodka 

Kultury w Komarowie-Osadzie i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada RAZEM 

”Aktywny senior –pogodna jesień życia”.  

Projekt  realizowany był w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Osób 

Starszych na lata 2012-2013. Tworzył zespół działań na rzecz poprawy jakości  i poziomu życia,  osób 

starszych, budowy przyjaznego społecznego klimatu dla godnego starzenia się. Tworzenie  sieci 

oparcia społecznego dla osób starszych i międzypokoleniowej integracji osób starszych z lokalnym 

środowiskiem społecznym. 

W ramach projektu prowadzono warsztaty, spotkania integracyjne, pogłębianie wiedzy na 

temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących wraz z wiekiem. Projekt 

realizowano przy wykorzystaniu istniejącej w obszarze gminy infrastruktury społecznej w tym 

świetlice wiejskie w  Wolicy Brzozowej, Komarowie Wsi, Sale Samorządowego Ośrodka Kultury, 

Salę Gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Projekt  adresowany do 

mieszkańców gminy Komarów-Osada, w tym 30 osób w wieku 60+, 15 osób, które przygotowano do 

prowadzenia działań animacyjnych, co najmniej100 osób uczestników międzypokoleniowych 

kulturowych spotkań integracyjnych oraz mieszkańców gminy odbiorców kampanii informacyjnej  

o zmianach inwolucyjnych człowieka. 

Projekt swoimi interdyscyplinarnymi działaniami przyczynił się do poprawy jakości  

 i poziomu życia, zwiększenia aktywności społecznej osób starszych. Niewątpliwie przyczynił się do 

budowy przyjaznej i trwałą sieć oparcia społecznego dla osób starszych oraz kształtowania postaw 

pomocniczości i solidarności społecznej. Nawiązane relacje procentują, a sami uczestnicy i ich 

otoczenie mogą poświadczyć zaistniałe zmiany. 

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli mieszkańcy gminy Komarów-Osada, uczestnicy 

projektu, Wójt Gminy pani Wiesława Sieńkowska, Prezes Stowarzyszenie RAZEM pani Anna 

Kupiec-Niedźwiedź, Dysektor SOK pani Iwona Pełypyszyn, koordynator projektu pani Teresa 

Tkaczyk. Wójt Gminy podsumowała realizowany projekt i wyraziła zadowolenie z coraz większej 

aktywności środowiska seniorów. Wspólnie z Prezes Stowarzyszenia RAZEM podziękowała trenerom 

i wolontariuszom zaangażowanym w realizację projektu. W trakcie spotkania uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Komarowie – Osadzie pod kierunkiem Pani Renaty Karwat zaprezentowali 

inscenizację teatralną, która została nagrodzona gromkimi brawami. 
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