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Zebranie 

Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 

1.Powitanie oraz przedstawienie agendy spotkania dr Marcin Muszyński  

 

2. Referat naukowy  WDRAŻANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH I ICH KONSEKWENCJE –  

referent mgr Beata Adamczyk 

  

Prelegentka w swoim wystąpieniu przedstawiła istotne informacje dotyczące projektów 

unijnych. Podzieliła się własnym doświadczeniem, udzieliła wskazówek  w jaki sposób prawidłowo 

przygotować projekt tak aby został wysoko oceniony przez Komisję przyznającą fundusze oraz 

zwróciła uwagę na istotne aspekty przy realizacji projektu. 

 Pisanie projektu, aby w sposób wyczerpujący obejmowało zagadnienie, powinno być 

poprzedzone zapoznaniem się z następującymi dokumentami: 

- dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 

- dokumenty programowe wybranego programu unijnego, w ramach którego będzie realizowany 

projekt 

- wytyczne dotyczące wybranego programu 

- regulamin konkursu zawierający istotne informacje: słowa kluczowe, kto może się starać o 

dofinansowanie, jaka ma być minimalna wartość projektu 

 

Projekt można przygotować samodzielnie lub zwrócić się do instytucji zajmującej się taką 

działalnością, usługa jest płatna. 

 W projekcie zawsze należy określić: 

-  zadania projektu 

- czas realizacji 

-  cel główny oraz cele szczegółowe 

- uzasadnienie realizacji projektu 

- grupę docelową  

- sposób zarządzania projektem 

- kto będzie odpowiedzialny za realizację projektu, może być zdywersyfikowana – do różnych zadań 

mogą być wyznaczone różne osoby np.  rozliczanie projektu może wykonać księgowa. 

- wskaźniki oceniające realizację celu – bardzo ważny element wniosku o dofinansowanie. 

Projekt musi być osadzony w ramach obowiązujących przepisów prawnych: ustawa o szkolnictwie 

wyższym, kodeks pracy, ustawa o procedurach przetargowych i pozaprzetargowych. 

 

 Kolejnym etapem jest realizacja projektu. Jest zwykle najtrudniejsza ponieważ może być 

wiele zadań, których nie uda się wykonać np. z powodu braku zaangażowania beneficjentów 

projektu.  

W trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu należy prowadzić rozliczanie projektu. Można 

rozliczać się ryczałtowo lub na podstawie wydatków poniesionych. Należy uwzględnić także koszty 

pośrednie projektu, które nie dotyczą projektu ale są niezbędne do jego realizacji np. koszt wynajęcia 

lokalu, mediów, materiałów biurowych.  

W kosztach projektu mogą  być uwzględnione następujące wydatki: 

 - wynagrodzenie dla personelu 



 - doradztwo finansowe, audyt, porady prawne 

 - koszty ewaluacji projektu  

 - składki ubezpieczeniowe 

 - koszty związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi   

 

Podsumowując mgr Beata Adamczyk stwierdziła, że pomimo trudności w przygotowaniu, 

realizacji i rozliczaniu projektu jest to interesujące, nowe doświadczenie. Realizacja kolejnego zadania 

będzie zdecydowanie łatwiejsze. 

 Zarekomendowała także  PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA, który mógłby być 

atrakcyjny dla naszego Oddziału PTG.  W ramach tej inicjatywy można by zorganizować wsparcie dla 

seniorów aby wesprzeć komunikację interpersonalną. Konieczny jest wkład własny  10 – 15 % , 

należało by znaleźć sponsora.  

  W dyskusji Prof. Bogusława Urbaniak oraz Ewa Czernik podzieliły się uwagami dotyczącymi 

realizacji zakończonych projektów. Podkreśliła demotywujący wpływ stypendiów wypłacanych 

beneficjentom projektu. Wielu z nich nie chce korzystać z wartości intelektualnych projektu  lecz  

przychodzi na spotkania  tylko w celu otrzymania pieniędzy.  

  

3. Informacje na temat nowo powstającej publikacji pod roboczym tytułem KOLORY ŻYCIA JESIENI. 

PORADNIK NIE TYLKO DLA SENIORA.  Prowadzący Ewa Czernik 

 Publikacja ma charakter poradnikowy i jest skierowana do osób starych i ich rodzin, 

poszukujących wiedzy i informacji  o radzeniu sobie w różnych okolicznościach życiowych. 

 Koordynatorem projektu jest Monika Mularska – Kucharek.  Ewa Czernik przybliżyła sylwetki 

autorów publikacji i wstępnie omówiła planowany spis treści: 

Rozdział 1. Starzenie się organizmu 

Rozdział 2. Opiekuję się bliskim – mam dość   

Rozdział 3. Pięknie się zmieniam  

Rozdział 4. Wiek nie gra roli – formy aktywizowania osób starszych 

Rozdział 5. „Co dobrego?” O umiejętności szukania pozytywnych aspektów życia  

Rozdział 6. Czy można oswoić żałobę?  

Rozdział 7. Żyj i pozwól umrzeć  

Prowadząca zaproponowała współautorstwo i patronat oddziału łódzkiego PTG. Teksty do poradnika 

zgodzili się napisać prof. Bogusława Urbaniak i prof. Elżbieta Dubas.  

 

4.Sprawy bieżące. 

 

1. Przewodniczący Marcin Muszyński zwrócił się z prośbą o uzupełnienie danych osobowych 

niezbędnych do ogólnopolskiej  rejestracji członków PTG.  Zalecił także uaktualnienie listy członków 

Oddziału Łódzkiego wraz z dokonanymi wpłatami składek członkowskich. 

 

2. Anna Gutowska zaprosiła uczestników zebrania na X Łódzką Konferencję Biograficzną  „Przełomy 

biograficzne i uczenie się” organizowaną przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej 

Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 luty 2016 roku w  

 

5. Wolne wnioski 


