
                  
 
 

Gmina Stalowa Wola 
informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla 

zadania pod nazwą 

„Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” 

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr ITP.-III.4.272.03.07.2019.MW zawartą w dniu 
04.07.2019 r. wynosi 

5 401 636,46 PLN w tym:  

1 500 000,00 PLN- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
 3 901 636,46 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola. 

 

OKRES REALIZACJI 

04.07.2019 - 31.12.2020 

CEL PROJEKTU 

Celem głównym projektu jest wzrost jakości życia seniorów oraz innych mieszkańców społeczności 
lokalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez adaptację powierzchni użytkowej jednego z lokali 
mieszczącego się na pierwszym piętrze budynku handlowo – usługowego przy al. Jana Pawła II 10 
w Stalowej Woli na Centrum Aktywności Seniora.  
 

PRZEDMIOT PROJETKU 

Przedmiotem projektu jest adaptacja istniejącej części budynku handlowo – usługowego na Centrum 
Aktywności Seniora, które służyć ma aktywności seniorów i ich integracji ze społecznością lokalną 
oraz budowaniu relacji międzypokoleniowych. Projektowane Centrum na stać się nowoczesnym, 
atrakcyjnym oraz kompleksowym obiektem zawierającym następujące strefy i pomieszczenia: 

1. Strefa kulturalno – rozrywkowa 
- kawiarnia z zapleczem, 
- sala widowiskowa z zapleczem, 
- sala bankietowa, 
- sanitariaty 

2. Strefę administracyjną  
- sekretariat, 
- gabinet dyrektora 
- pomieszczenie biurowe 
- pomieszczenie biurowe dla stowarzyszeń, 
- zaplecze socjalne 

3. Strefę rozwoju zainteresowań 
- sala do zajęć z rękodzieła 
- sala zajęć kulinarnych, 
- sala zajęć wokalnych 
- sala zajęć ruchowych 
- zaplecze, szatnie, sanitariaty 

4. Pomieszczenia uzupełniające 
- pomieszczenie techniczne, 
- pomieszczenie porządkowe, 



- komunikacja, 
- możliwość okresowego wydzielenia gabinetu lekarskiego 

 
Lokal przystosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się.  
 
W wyniku realizacji projektu powstanie  przestrzeń, przyjazna seniorom, miejsce w którym będą 

mogli realizować swoją aktywność, organizować spotkania różnych środowisk seniorskich 

i podmiotów działających na rzecz seniorów, rozwijać swoje pasje a także rozwijać swoją wiedzę. 

Powstałe Centrum Seniora pozytywnie wpłynie na budowanie relacji międzypokoleniowych 

w społeczności lokalnej, umożliwi osobom starszym aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym, 

pozwoli zadbać o zdrowie fizyczne a także będzie przeciwdziałało izolacji i marginalizacji osób 

starszych.  

Centrum Aktywności Seniora będzie otwarte dla wszystkich seniorów, nie tylko tych zrzeszonych 

w klubach czy stowarzyszeniach.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowej Woli 
Referat Pozyskiwania Funduszy 
 ul. Wolności 9, pok. Nr 8 
tel./fax (015) 847 93 18 

www.stalowawola.pl         www.gov.pl 

http://www.stalowawola.pl/

