
 

 

 

PROJEKT SOCJALNY 

„ĆWICZ Z NAMI, TAŃCZ Z NAMI  SENIORAMI” 

 

 

 

 

I. DIAGNOZA 

Zmiany demograficzne zachodzące w całym kraju (spadek liczby urodzeń, ujemny przyrost 

naturalny) w tym również w Gminie Skała, skłaniają do podjęcia jak najpilniej działań 

skierowanych dla osób w wieku poprodukcyjnym. Konieczność zwiększenia aktywności osób 

w tzw. „wieku 60+” jest obecnie mocno akcentowana  w kampaniach społecznych oraz 

programach ogólnopolskich. 

Trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim 

jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiony niskim poziomem dzietności. 

Struktura demograficzna Gminy Skała zmienia się od wielu lat zwłaszcza  w zakresie udziału 

liczebnego dzieci i młodzieży oraz osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

mieszkańców. 



 

 

W okresie ostatnich 10 lat znacząco zmniejszyła się liczba osób w wieku do 18 lat. Gminę Skała 

zamieszkuje 10,5 tys. mieszkańców, z czego 35,6% zamieszkuje miasto Skała, a 64,4% - tereny 

wiejskie Gminy. W 2020 roku 49,4% mieszkańców stanowiły kobiety, 50,6% - mężczyźni. 

Mieszkańcy Gminy Skała stanowili w 2020 roku 3,7% wszystkich mieszkańców powiatu 

krakowskiego. To osoby starsze są najbardziej narażone na zagrożenia współczesnego świata, 

i to tej grupie społeczeństwa chcemy poświęcić uwagę. Zmiany te wymagają podjęcia działań 

aktywizujących i integracyjnych skierowanych do coraz liczniejszej grupy seniorów na terenie 

całej gminy.Ponadto z doświadczeń płynących z pracy środowiskowej MGOPS  wynika, że na 

terenie naszej gminy mieszkają osoby, które są całkowicie lub częściowo odcięte od kontaktów 

społecznych, dla których możliwość wyjścia z domu i spotkania się z innymi ludźmi byłaby 

czynnikiem niezwykle korzystnym, pozwalającym lepiej funkcjonować na co dzień i dłużej 

utrzymać poprawne samopoczucie oraz zdrowie. 

W budowaniu stabilnego i bezpiecznego życia seniorów duże znaczenie ma wspólna troska i 

działanie instytucji państwowych, które na co dzień dostrzegają potrzeby seniorów.  

Świadomość w/w problemów oraz troska o bezpieczeństwo seniorów Gminy Skała 

spowodowała, że Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale 

wprowadzili do swej pracy projektowanie socjalne, które stanowi innowacyjną metodę pracy.  

Projektu socjalnego pt. „Ćwicz z Nami, Tańcz z Nami Seniorami” ma na celu wydłużenie 

samodzielności życiowej seniorów oraz podniesienie jakości ich życia poprzez zwiększenie ich  

świadomości  i wiedzy  na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia. 

Realizacja projektu i zadania w nim zawarte odpowiedzą na potrzeby osób starszych  

w Mieście i Gminie Skała, jakimi są: dostęp do kultury, integracja, organizacja czasu wolnego,  

zwiększenie  świadomości  i wiedzy  na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia, 

umożliwienie rozwijania nowych zainteresowań. 

 

II. CEL PROJEKTU  

 

Projekt socjalny pn. „Ćwicz z Nami, Tańcz z Nami Seniorami” ma na celu wydłużenie 

samodzielności życiowej seniorów z Kluby Seniora „Grota” w Skale oraz podniesienie jakości 

ich życia poprzez zwiększenie ich  świadomości  i wiedzy  na temat zdrowego stylu życia  

i ochrony zdrowia. Wychodząc naprzeciw potrzebom Seniorów z Klubie Seniora „Grota” w 

Skale  ustalono, że zachodzi konieczność wspomagania działaniami tych zdarzeń, w którym 



 

 

osoby w wieku poprodukcyjnym oraz osoby osamotnione z terenu gminy mogą podejmować 

działania integracyjne i wspólnie spędzać czas. 

Cel główny: 

Podniesienie aktywności społecznej osób starszych i samotnych z terenu Gminy Skała   

i polepszenie ich integracji ze środowiskiem lokalnym.  

Cele szczegółowe: 

1)      pogłębienie więzi międzyludzkich wśród seniorów z Klubu seniora „Grota” w Skale, 

2)      umożliwienie rozwijania aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć tanecznych, 

3)      zorganizowanie zajęć praktycznych w formie warsztatów bożonarodzeniowych. 

III. ZADANIA PROJEKTU  

 

 

Zadania 
projektu

organizacja czasu 
wolnego 
Seniorom

rozwijanie nowych 
zainteresowań

kultywowanie 
tradycji

dbanie o zdrowie i 
sprawny umysł

aktywizacja  
społeczna 

Seniorów  poprzez 
integrację

wydłużenie 
samodzielności 

życiowej seniorów 
oraz podniesienie 
jakości ich życia 



 

 

IV. ODBIORCY 

Odbiorcami projektu są  Seniorzy z Klubu Seniora „Grota” w Skale. 

 

V. ORGANIZATORZY 

Organizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skale. Projekt 

realizują pracownicy Ośrodka.  

VI. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI  

 

MIEJSCE: Klub Seniora „Grota” w Skale, Dom kultury w Skale 

TERMIN: listopad - grudzień 2022 r. 

 

VII. HARMONOGRAM 

 HARMONOGRAM  REALIZACJI  PROJEKTU „Ćwicz z Nami, tańcz z 

Nami Seniorami’’ 2022 r. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Działanie 1  

 

Zajęcia taneczne 

            

Działanie 2 

Warsztaty 

Bożonarodzeniowe  

            

 

 

VIII. ZAKŁADANE REZULTATY  

Prowadzenie zdrowego trybu życia jest dla Seniorów jest 

bardzo ważne, to oprócz wyżywienia także sport i 

aktywność, do którego chcemy zachęcić i o nie zadbać 

organizując zajęcia ruchowe. 



 

 

Jest taki czas, gdy mamy ochotę poczuć atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

W okresie przedświątecznym często sięgamy do tradycji i próbujemy wprowadzić jej elementy 

do naszego domu. I dlatego w Klubie Seniora „Grota” w Skale  zostaną zorganizowane 

warsztaty, które miały na celu podtrzymanie zanikającej tradycji własnoręcznego 

wykonywania ozdób świątecznych. W ten sposób chcemy sprawić Seniorom trochę 

przyjemności,   warsztaty bożonarodzeniowe to idealna okazja aby nie tylko przeżyć magię 

świąt, ale też zintegrować się i miło spędzić czas 

we wspólnym gronie,  poprzez wspólne 

tworzenie bożonarodzeniowych ozdób. 

 

 

Realizacja projektu to działanie na rzecz dobra wspólnego. Przedstawione zadania może nie są 

obszerne, ale bardzo dużo wniosą w życie osób starszych. Nasze działania, kierowane do grupy 

osób starszych będą dla nich wsparciem. 

IX. FINANSOWANIE 

Projekt socjalny finansowany będzie ze środków własnych w ramach działalności bieżącej 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale. 

  

X. ZAKOŃCZENIE 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale organizując zajęcia dla Seniorów z 

Klubu seniora „Grota” w Skale pragnie pokazać, że  odgrywają bardzo ważną rolę w życiu 

społeczności lokalnej Miasta i Gminy Skała. 

 

 

 

 

 

 


