
Specjaliści alarmują, że w 2050 roku aż 40% Polaków będzie miało co najmniej 60 lat. 
W Polsce stereotyp osoby starszej to człowiek schorowany, samotny, nieaktywny. Mia-
sta Zielona Góra i Cottbus chcąc przełamać ten pogląd rozpoczynają realizację projektu 
„Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów”.

Oba miasta współpracują ze sobą ponad 40 lat. Wspólnie zrealizowały już wiele projektów 
finansowanych, m.in.  ze środków INTERREG. – Podczas wielu spotkań przedstawicieli 
instytucji oraz organizacji zajmujących się tematyką osób starszych i niepełnosprawnych  
zauważono, że współpraca w tym zakresie jest niesystematyczna i nieskoordynowana. 
Brakuje wytycznych dotyczących wspólnych działań oraz diagnozy potrzeb. Ten  projekt 
ma kompleksowo rozwiązać  te problemy – mówi Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu 
Województwa Lubuskiego. 

Przedsięwzięcie  ma charakter transgraniczny. W obu krajach występują podobne pro-
blemy dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych, jednak są one różnie rozwiązy-
wane, dlatego tak ważna jest potrzeba wymiany doświadczeń i przenoszenia dobrych 
praktyk z kraju sąsiada. Chcemy rozbudować sieć współpracy pomiędzy instytucjami, or-
ganizacjami i samorządami z Polski i Niemiec, a przede wszystkim wypracować wspólny, 
ponadgraniczny model współpracy - wyjaśnia Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współ-
pracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Grupą docelową projektu są osoby niepełnosprawne i seniorzy wraz z instytucjami i or-
ganizacjami zaangażowanymi w rozwiązywanie ich problemów, reprezentującymi m.in. 
chorych na stwardnienie rozsiane czy nowotwory, seniorów z ograniczeniami ruchowymi 

lub intelektualnymi, a także senio-
rów aktywnych. W ramach projektu 
w Zielonej Górze zostanie zorgani-
zowanych łącznie 45 warsztatów,  
dla  około 900 osób. Dołączy do 
nich około 180 opiekunów.  W trak-
cie warsztatów będą prowadzone 
zajęcia rehabilitacyjno-usprawnia-
jące (hipoterapia, kinezyterapia, 
muzykoterapia, zajęcia artystyczne, 
rękodzielnicze itp.). Dodatkowo będą prowadzone również kursy języka partnera oraz 
zajęcia integracyjne. Wszyscy wezmą udział w 24 wyjazdach studyjnych do Cottbus.  
Projekt potrwa od lipca 2020 r. do końca czerwca 2023 r.
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Województwa Lubuskiego zaprasza!

Tadeusz Jędrzejczak 
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

W ramach czterech konferencji powstaną materiały, które wraz z ich 
analizą i podsumowaniem, zostaną opublikowane elektronicznie jako 
monografia pt. „Model współpracy i aktywizacji osób niepełnospraw-
nych i seniorów”. Liczymy, że inne ośrodki w Polsce i w Niemczech będą 
chciały skorzystać z tych rozwiązań.


