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Stowarzyszenie „Koniczynka” we W?adys?awowie zako?czy?o realizacj? projektu pt.
„Seniorzy – nowe spojrzenie ku przysz?o?ci”. Projekt realizowany by? w ramach projektu
grantowego „Oferta us?ug na rzecz w??czenia spo?ecznego osób zale?nych”. Jego
odbiorcami byli seniorzy i m?odsze pokolenie z terenu Gminy W?adys?awów. W ramach
projektu przeprowadzono cykl wyk?adów nt. ochrony ?rodowiska, aktywno?ci fizyczne i
profilaktyki zdrowia. 

 

Uczestniczyli w nich mi?dzy innymi: Karol Ko?cielski przedstawiciel Fundacji "Pro- bios" z
Konina, farmaceuci - Piotr Szmytka i Ma?gorzata Wagner, po?o?na Iwona Siwek oraz lekarz
rodzinny Alfred Rajczyk oraz Emilia Swenderska przedstawiciel firmy Souvre Internationale.
Prelegenci w sposób bardzo prosty i przyst?pny dla seniorów i m?odszego pokolenia
przekazywali wiedz? dotycz?c? w/w zagadnie?. Karol Ko?cielski podczas wyk?adu „Witamina
D kluczem do zdrowia” mówi? o zbawiennym wp?ywie witaminy D na zdrowie i aktywno??
fizyczn? cz?owieka. Natomiast wyk?ad Pana Karola pt. „Probio – zdrowy dom i ogród”
przybli?y? zebranym problem ochrony ?rodowiska zwi?zany z u?ywaniem ?rodków
chemicznych zarówno w domu, jak i ogrodzie.

Natomiast tematyka poruszana  na  spotkaniach z farmaceutami oscylowa?a wokó? leków. I tak
Piotr Szmytka podczas swojego wyk?adu pt. „Medycyna niekonwencjonalna – wst?p do
homeopatii" przybli?y? zebranym na spotkaniu ma?o znane w?a?ciwo?ci leków
homeopatycznych. Równie? bardzo przydatny w ?yciu praktycznym w aspekcie naszego
zdrowia okaza? si? wyk?ad pt. "Interakcje z ?ywno?ci?".

Ma?gorzata Wagner podczas wyk?adu „Konopie w leczeniu”  mówi?a o ma?o znanej i drogiej
terapii leczenia bólu za pomoc? konopi leczniczej. Uczestnicy projektu dowiedzieli si? mi?dzy
innymi o tym ,?e w Polsce s? trzy o?rodki leczenia bólu konopi? lecznicz?, a jeden z nich
znajduje si? w Koninie.
Po?o?na  Iwona Siwek w swoim wyk?adzie pt. „Aktywno?? fizyczna osób dojrza?ych. Leczenie
dna miednicy” poruszy?a problem nietrzymania moczu zarówno przez kobiety jak i przez
m??czyzn. Przedstawi?a przyczyny oraz skutki tego wstydliwego dla wi?kszo?ci ludzi problemu.
Zademonstrowa?a ?wiczenia , które nale?a?oby wykonywa?, aby w pewnym stopniu
zminimalizowa?  przyczyny powstawania nietrzymania moczu. Zwróci?a równie? uwag? na
aktywno?? fizyczn?, która w wieku dojrza?ym ma ogromne znaczenia dla zdrowia i ?ycia.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pakiet materia?ów przygotowany przez firm? Hartmann,
w którym znalaz?a si? ulotk? zawieraj?ca demonstrowane przez po?o?n? ?wiczenia oraz ?rodki
higieniczne niezb?dne w tego typu problemach.

Lekarz rodzinny pan Alfred Rajczyk wyg?osi? wyk?ad pt.” Choroby cywilizacyjne”, w którym
omówi? przyczyny wi?kszo?ci chorób wieku starczego, uznanych za choroby cywilizacyjne.
Zebrani na spotkaniu dowiedzieli si?  równie?, jak im zapobiega?. Lekarz podkre?la? bardzo
du?e znaczenie aktywno?ci fizycznej – ruchu w zdrowym stylu ?ycia .  
Emilia Swenderska przedstawicielka firmy Souvre Internationale  podczas swojego wyk?adu
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przybli?y?a zebranym na spotkaniu w?a?ciwo?ci i wp?yw kolagenu naturalnego na urod? i
zdrowie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli si? ,?e  kolagen  oprócz w?a?ciwo?ci wp?ywaj?cych
na popraw? ogólnej kondycji ka?dego typu skóry, w?osów oraz paznokci, a tak?e oprócz
w?a?ciwo?ci spowalniaj?cych proces starzeniowy skóry, swoje zastosowanie znalaz? w
kosmetyce leczniczej. Wykorzystywany jest przede wszystkim przy leczeniu ró?nego rodzaju
chorób skóry, np. AZS, ?uszczyca oraz przy chorobach stawów. Przyspiesza proces gojenia si?
ran, wspomaga redukcj? cellulitu. 

Odby?y si? tak?e trzy spotkania w ramach „Kawiarenki  dyskusyjno – filmowej”. Na potrzeby
realizacji tego zadania zosta?a wykupiona licencja na jednorazow? projekcj? filmów
dokumentalnych takich jak : „Taniec z Mari?” re?. Ivan Gergolet, , „By? sobie las”  re?.  Luc
Jacquet oraz „?ycie Jones” re?. Lorenz Knauer .  Podczas tych spotka? zosta?y wy?wietlone
uczestnikom projektu w/w filmy . Ich tematyka  zwi?zana by?a ?ci?le z ochron? ?rodowiska.
Spotkania przebiega?y pod czujnym okiem edukatora filmowego pani Katarzyny Czubi?skiej,
która po ka?dej projekcji prowokowa?a seniorów i wolontariuszy do dyskusji i wymiany zda? na
temat poruszanych w nich problemów. Dyskusje te czasami by?y  bardzo burzliwe i ?wiadczy?y
o ?ywym odbiorze dzie?.

Projekt zosta? zako?czony wyjazdem uczestników  do Uniejowa na Termy, gdzie mogli nie tylko
przyjemnie, ale te? aktywnie i zdrowo sp?dzi? wspólny czas, co by?o zgodne z duchem i
g?ównymi za?o?eniami projektu. 

Wszystkie dzia?ania projektowe przebiega?y wg wcze?niej ustalonego harmonogramu.
Odbywa?y si? raz w tygodniu od pa?dziernika do ko?ca grudnia, mia?y charakter otwarty i by?y
bezp?atne. Tematyka poruszana na spotkaniach cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem w?ród
seniorów, o czym ?wiadczy liczba osób uczestnicz?cych w spotkaniach. ??cznie w spotkaniach
uczestniczy?a grupa  200 osób w wieku 60+ oraz 10 wolontariuszy - m?odzie?y ze Szko?y
Podstawowej we W?adys?awowie.

W ramach projektu zakupiono 1500 sztuk „Pude?ek ?ycia”. Cz??? z nich trafi?a do so?tysów
wsi   Gminy W?adys?awów, cz??? do O?rodków Zdrowia we W?adys?awowie i Wyszynie.
Pude?ka w liczbie 300 sztuk zosta?y rozprowadzone po mszy ?wi?tej we W?adys?awowie i
Wyszynie przez m?odzie?  szkoln?.

Zakup  Pude?ek ?ycia i przekazanie ich seniorom i osobom  samotnym z naszej gminy  mia? na
celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagro?enia zdrowia i ?ycia. Pude?ko mo?e
uratowa? ?ycie ka?demu, kto w chwili przyjazdu karetki, nie jest w stanie poda? podstawowych
informacji o swojej chorobie, uczuleniach czy za?ywanych lekach.

Dzia?aniami wspieraj?cymi by? zakup krzese? i sto?u konferencyjnego oraz rzutnika i  ekranu
projekcyjnego, które  zostan? wykorzystane podczas kolejnych spotka? oraz pozwol? na dalsze
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dzia?ania.

 

Koordynator projektu – Beata Modrzejewska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestuj?ca w obszary wiejskie”
Materia? opracowany przez Stowarzyszenie „Koniczynka” we W?adys?awowie
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