
 

                                                                               

Fundacja Historii Kobiet im. Marii Renardowej w współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Bytomiu 

realizuje projekt „Profilaktyka najlepszą lekarką. Edukacja prozdrowotna i przewodnik po systemie 

ochrony zdrowia”. Projekt został zgłoszony na konkurs ogłoszony na początku bieżącego roku przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020 (ASOS 2014 – 20120). Głównymi celami programu są poprawa jakości życia 

osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. W konkursie mogły 

startować organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione ubiegające się o przyznanie 

dofinansowania w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz 

i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne. 

W ramach projektu zaplanowano do realizacji w okresie od września do grudnia 2014 r. cykl spotkań,  

wykładów, zajęć warsztatowych i zajęć ruchowych, w których udział wezmą słuchaczki i słuchacze 

Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Bytomiu.  

Tematyka proponowanych wykładów i zajęć warsztatowych jest różnorodna; są tam między innymi: 

prezentacje historycznych postaci kobiet lekarek, propagatorek kultury fizycznej oraz wynalazczyń 

urządzeń medycznych, zasady funkcjonowanie służby zdrowia i działania podmiotów leczniczych, 

praktyczne wskazówki w sprawie korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych oraz profilaktyka zdrowotna osób starszych. Uzupełnieniem tej części projektu  będzie wydanie 

broszury – przewodnika po polskim systemie ochrony zdrowia. 

W  ramach projektu bytomscy seniorzy - słuchaczki i słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

– mają możliwość uczestniczenia  w następujących formach aktywności ruchowej: 

1. gimnastyka – 7 grup 

2. joga – 3 grupy 

3. fitness – 2 grupy 

4. tai-chi – 2 grupy 

5. zajęcia ruchowo-taneczne – 2 grupy 

6. aerobik na basenie – 2 grupy 

7. taniec towarzyski – 2 grupy 
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Lp. Działanie Termin realizacji 

1 rekrutacja grup do projektu wrzesień 2014 

2 przeprowadzenie zajęć ruchowych 
od 22 września 
do 12 grudnia 

3 
wykład na temat funkcjonowania placówek 

służby zdrowia 
29 października 

(środa) godz.16.00 

4 
wykład oraz warsztaty dotyczące 

historycznych postaci kobiet medyczek 
i propagatorek kultury fizycznej 

listopad 2014 

5 
opracowanie i wydanie publikacji:  

Senior u lekarza 
wrzesień – listopad 

2014 

6 uroczyste zakończenie projektu 
17 grudnia(środa) 

godz.16.00 

   

 

Harmonogram działań 

realizowanych w ramach projektu 

w okresie od 7.09.2014  

do 31.12.2014 r. 


