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Od początku listopada 2012 roku ostrowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji
ERWIN, w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzykulturowej realizuje projekt „Seniorzy? Młodzi? Unia dla NAS!”, który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
- Warto przypomnieć sobie, iż nasze Stowarzyszenie było (i jest) jednym z pierwszych orędowników
proeuropejskiego rozwoju naszego społeczeństwa, - mówi przewodniczący Stowarzyszenia, dr Grair Magakian.
Otóż jak wynika z rozmowy, członkowie Stowarzyszenia od dawna zastanawiali się, czy nie najwyższy czas,
szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, przypomnieć naszym rodakom jakie sukcesy osiągnęła Polska
będąc we Wspólnocie Europejskiej.
- Ponadto, wiele razy podczas naszych wewnętrznych debat, zastanawialiśmy się też nad kwestią seniorów – czy
i w jakim stopniu są poinformowani o swoich prawach w UE, czy orientują się jakie przysługują im przywileje itd.
Stąd też główne cele projektu Stowarzyszenia, czyli: promocja idei i celów Europejskiego Roku Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, aktywizacja społeczna seniorów oraz budowanie więzi i
solidarności międzypokoleniowej, opartej na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin,
prezentacja efektów, szans i wyzwań wynikających z utworzenia i pogłębiania rynku wewnętrznego,
propagowanie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa i ich udziału w kształtowaniu przyszłych kierunków
rozwoju Unii, w szczególności poprzez zapoznanie obywateli z założeniami mechanizmu inicjatywy obywatelskiej
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na poziomie UE itd.
Jak się dowiedziałam w Stowarzyszeniu, dla realizacji w/w celów (i tym samym aktywizacji społeczności lokalnej)
Stowarzyszenie już rozpoczęło rekrutację słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Św.
- Słuchacze Uniwersytetu stanowić będą około 1/3 uczestników bezpośrednich naszego projektu, - mówią
realizatorzy przedsięwzięcia. - W rachubę wchodzi też młodzież szczególnie ze szkolnych Klubów Europejskich –
około 100 osób.
Wszak warto podkreślić, iż Zarząd Stowarzyszenia uważa, że punktem kulminacyjnym projektu jest powstający
Blok Europeistyczny, który aż do końca czerwca 2013 roku będzie działał wspólnie w strukturach Stowarzyszenia
i Uniwersytetu. Nie oznacza to jednak, iż Kluby Europejskie zostaną ominięte, bowiem projekt przewiduje również
wspólne warsztaty juniorów z seniorami itd.
- Warto też zaznaczyć, - dodaje G. Magakian, - iż dzięki wdrażaniu projektu w ramach w/w Bloku nastąpi też
przekaz praktycznej wiedzy z zakresu UE, obejmującej w szczególności zagadnienia na temat eliminacji lub
przynajmniej minimalizacji zagrożeń dla praw obywatelskich, swobodnego przepływu osób (czyli przemieszczanie
się w UE bez utraty świadczeń socjalnych, praw obywatelskich, ekonomicznych itd.), wzmocnienia roli obywateli
w szczególności z zakresu praw konsumentów i inicjatyw obywatelskich, ochrony praw konsumenta itd.
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