
 

 

 

 

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej ogłasza nabór do udziału w projekcie pod nazwą: 

„Zdobywając Mądrość Serca, osiągamy Mądrość Życia” w ramach Rządowego Programu 

na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej (ASOS). 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu 

Diecezji Sandomierskiej. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się wszystkie osoby 

zainteresowane, po 60 roku życia i mieszkające na terenie Diecezji Sandomierskiej. 

Rekrutacja trwa. 

 

W ramach projektu przewidziane są liczne zajęcia, m.in.: 

Trening rozwoju osobistego: 

Tematyką zajęć będą m.in.: działania integracyjne, komunikacja z drugą osobą, asertywność, 

sposoby radzenia sobie ze stresem, konflikty i negocjacje, kreatywność a rozwiązywanie 

problemów, grupy umiejętności życiowych i samoocena umiejętności życiowych, formy i 

sposoby komunikacji międzypokoleniowej, hierarchia potrzeb, ja w świecie ludzkich 

wartości, komunikacja z otoczeniem (rodziną i znajomymi) i inne. 

 

Zajęcia rekreacyjne i rozwijające zainteresowania: 

Tematyką zajęć będzie m.in.: dokonanie określenia swoich zainteresowań i predyspozycji 

twórczych, nauka sposobu rozwijania swoich talentów plastycznych, literackich, śpiewu, 

aktorskich poprzez stworzenie swoistych kółek zainteresowań, zajęcia rekreacyjne: 

gimnastyka, taniec, wycieczka do Kazimierza Dolnego i okolic. 

 

Zajęcia informatyczne: 

Tematyką zajęć będzie m.in.: obsługa komputera i sieci Internet, bezpieczeństwo w sieci, 

nowe  technologie, prezentacje multimedialne i montaż materiałów, zakładanie profilu na 

portalach społecznościowych, korzystanie z komunikatorów internetowych. 

 

 



Zajęcia profilaktyki prozdrowotnej i usprawniające: 

Tematyką zajęć będą m.in.: zasady żywienia u osób starszych; dostarczenie praktycznych 

porad na temat wartości składników odżywczych, dostarczenie informacji na temat 

występowania witamin i składników mineralnych oraz ich znaczenia w diecie człowieka, 

stosowanie różnych rodzajów diet, stosowanie zasad racjonalnego odżywiania, zasad 

układania jadłospisów, żywienia osób zdrowych i chorych, nauka ćwiczeń 

ogólnousprawniających. 

Zajęcia będą prowadzone w Sandomierza – zajęcia dla 100 osób starszych. 

Zajęcia będą realizowane w terminach od 01 maja do 31 grudnia 2015 r. 

 

REKRUTACJA:  

Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić chęć udziału w projekcie oraz wypełnić 

dokumenty rekrutacyjne w: 

Biurze Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz; 

 

Zgłoszenia można dokonać: 

 osobiście w wskazanych wyżej placówce, 

 listownie pod adres: Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 

Sandomierz, 

 telefonicznie – pod numerem telefonu (15) 644 55 86 wew. 354, 

 drogą e-mail: fundraising@sandomierz.caritas.pl lub sandomierz@caritas.pl 

 

REKRUTACJA TRWA  

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w: 

 biurze Caritas Diecezji Sandomierskiej – ul. Opatowska 10 w Sandomierzu; 

 na stronie internetowej: www.sandomierz.caritas.pl 

 

Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia telefonicznie lub drogą e-mail a następnie 

podpisania dokumentów rekrutacyjnych w wskazanych wyżej placówkach. Zgłoszenia i 

informacje można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Caritas Diecezji Sandomierskiej: 

nr tel. (15) 644 55 86 wew. 354; e-mail: fundraising@sandomierz.caritas.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 

ZAINTERESOWANYCH! 
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