
 

 
 

 

REZULTATY PROJEKTU  

„Trzecia Młodość – inicjatywa, integracja, wyzwania” 

 
 

Osiągnięty cel główny projektu to zwrócenie uwagi na kwestie nierównego                    

i dyskryminującego  traktowania osób starszych oraz uświadomienie im istnienia orga nizacji 

będących rzecznikami spraw Seniorów. Ponadto dzięki realizacji projektu zwiększono 

poczucie godności i popularyzację wśród Seniorów ekspresji artystycznej, poprzez 

promowanie inwencji twórczej Seniorów - mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego.  

Dzięki celom szczegółowym : 

 uświadomiono istnienia praw wśród osób starszych,  

 zwiększono możliwość aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym     

i kulturalnym, 

 graniczono marginalizację i izolację Seniorów w społeczeństwie,  

 zwiększono oferty spędzania aktywnie czasu wolnego Seniorów,  

 przełamano stereotypy na temat starości,  

 zwiększono współpracę międzypokoleniowej,  

 zwiększono aktywność Seniorów i zminimalizowaliśmy poczucia wyobcowania,  

 przełamano bariery wiekowych.  

 

Projekt zainicjował działania, które pobudzają inwencję twórczą ludzi starszych, pokazał, 

iż mieszkańcy DPS-u nie żyją w zamkniętej enklawie, są twórczy i kreatywni, pragną 

korzystać z pełni praw i uczestniczyć w życiu społeczno – kulturalnym miasta. Zrealizowany 

projekt miał charakter innowacyjny – jeszcze nigdy dotychczas na taką skalę nie 

zrealizowano działań na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego osób starszych             

w Mieście i powiecie kaliskim.  

Realizacja projektu wpłynęła na zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,            

a zdobyta wiedza i aktywność kulturalna wpłynęła na podejmowanie inicjatyw mających na 



celu aktywizację Seniorów, zapewnienie równego dostępu do życia społeczno - kulturalnego 

oraz wspieranie i rozwijanie alternatywnych form aktywizacji osób starszych.  

 

Osiągnięto założone rezultaty twarde: 

 90 z zakładanych 50 mieszkańców DPS-U podniosło i nabyło wiedzę na temat praw     

i przywilejów osób starszych,  

 171 z zakładanych 150 seniorów z Kalisza i powiatu kaliskiego nabyło wiedzę           

na temat praw i przywilejów osób starszych,  

 zwiększono dostęp do wiedzy nt. praw i obowiązków osób starszych poprzez 

zorganizowane seminarium informacyjnego (250 z zakładanych 200 Seniorów),  

 został zwiększona współpraca międzypokoleniowa, poprzez zorganizowany pokaz 

mody pn. „Moda łączy pokolenia”,  

 zostały przełamane stereotypy na temat starości, poprzez zorganizowaną wystawę 

zdjęć „Portrety Trzeciej Młodości”,  

 przekazane zostały  „dobre praktyki” instytucjom zajmującym się obsługą osób 

starszych poprzez wydanie albumu. 

 

Osiągnięto założone  rezultaty miękkie: 

 zmniejszono wykluczenie społeczne osób starszych,  

 wraźliwiono społeczeństwo na problemy ludzi starszych,  

 przełamano poczucie bezradności osób starszych,  

 zainspirowano mieszkańców DPS-u do zwiększenia swej aktywności społeczno-

kulturalnej, 

 zwiększono zaangażowanie ludzi starszych w wykonywane zadania,  

 zwiększono motywację Seniorów, do zwiększenia aktywności społeczno-kulturalnej, 

 osiągnięto większą świadomości Seniorów nt. ich praw i obowiązków,.  

 

Działania promocyjno – informacyjne przewidziane w projekcie rozpropagowały zasady 

polityki równości szans kobiet i mężczyzn.  

 

Narzędziem do mierzenia rezultatów miękkich i twardych  była ankieta, którą 

wypełnili Seniorzy biorący udział w seminariach informacyjnych. W ankiecie badani 

odpowiedzieli na pytania dotyczące ich wiedzy na temat prawi i obowiązków osób starszych 

przed przystąpieniem do projektu oraz po jego zakończeniu. Uzyskane dane miały na celu 



poznanie opinii osób uczestniczących w seminarium odnośnie poszerzenia swojej wiedzy w 

zakresie praw osób starszych oraz instytucji będących rzecznikami praw seniorów, a także 

istnienia organizacji będących rzecznikami spraw Seniorów.  

Dane uzyskane z ankiety przeprowadzonej przed realizacja projektu wskazują na to, iż 

blisko połowa respondentów (45%) nie posiadała żadnej wiedzy o prawach i przywilejach 

osób starszych oraz instytucji będących rzecznikami praw seniorów. Zdecydowana większość 

(75%) osób biorących udział w ankiecie, pragnęła poszerzyć swą wiedzę w tej tematyce. Co 

istotne, aż 39% osób objętych badaniem ankietowym uważa się za osoby dotknięte  

wykluczeniem społecznym. Świadczy to o powadze problemu i konieczności podejmowania 

dalszych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

Dane uzyskane z ankiety przeprowadzonej po realizacji projektu wskazują na to, że aż 

62% ankietowanych zgodziło się z opinią, iż społeczeństwo winno być edukowane w celu 

przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, natomiast ponad 20% nie miało na ten 

tema konkretnego zdania. O konieczności takiej edukacji może świadczyć fakt, iż to właśnie 

tematyka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, była wybierana najczęściej spośród 

koniecznych do realizacji w dalszych działaniach mających na celu edukację naszego 

społeczeństwa(31%). Równie istotną problematyką jest tematyka związana z instytucjami 

będącymi rzecznikami praw seniorów (25%) oraz prawami osób starszych.   

W wyniku przeprowadzonej ankiety ustalono, iż przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób starszych poprzez propagowanie zasad i wartości wynikających z równości 

może wpłynąć w stopniu znaczącym i bardzo dużym u blisko połowy respondentów (46%), 

natomiast w stopniu średnim w 36%. Jedynie 7% badanej populacji stwierdziło, iż działania 

takie nie wpłyną w żadnym stopniu na najbliższe otoczenie respondentów. Blisko 70% osób 

biorących udział w ankiecie, stwierdziło, że było świadkiem dyskryminacji ze względu na 

wiek. Za najbardziej pożądane działania, mogące wpłynąć na postrzeganie starości przez 

nasze społeczeństwo respondenci uznali działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu 

społecznego i dyskryminacji ze względu na wiek. Za równie ważne uznali działania związane 

z uwrażliwieniem opinii publicznej na problemy starości   i edukowaniem młodzieży do 

starości. Aż 75% ankietowanych opowiedziało się za koniecznością organizowania 

seminariów o zbliżonej tematyce.  

Cel seminarium należy uznać za spełniony, gdyż aż 86% respondentów przyznało, iż 

dowiedziało się czegoś nowego w zakresie praw i przywilejów osób starszych, poszerzając 

swą wiedzę w tej tematyce.  

 



Zakładane rezultaty w bezpośredni sposób wpłynęły na rea lizację celów projektu 

poprzez zwiększenie wiedzy oraz aktywizację Seniorów – mieszkańców Kalisza i powiatu 

kaliskiego.  

Działanie te posłużyły promocji przykładów dobrej praktyki, wymieniając jego efekty 

i wkład w kształtowanie nowych jakości rynku pracy.  

 

Wartością dodaną realizacji niniejszego przedsięwzięcia było: 

 osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych 

działań realizowanych bez dofinansowania,  

 wsparcie dotychczasowej działalności wnioskodawcy w zakresie realizacji działań 

mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych, które bez udziału 

otrzymania dofinansowania byłyby ograniczone.  
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