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Charakterystyka działalności  
Stowarzyszenia Seniorów ,, Lipowa Dolina ‘’  

w Lipinkach Łużyckich  
 

Stowarzyszenie Seniorów ,, Lipowa Dolina ‘’ w Lipinkach Łużyckich działa od  
września 2016 r . Zostało przekształcone z działającego od marca 2014 r Klubu 
Seniora w Lipinkach Łużyckich. Stowarzyszenie zrzesza 46 osób. Są to emeryci, 
renciści i osoby niepełnosprawne. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się 
cyklicznie raz w miesiącu. 
W strukturze Stowarzyszenia działa Senioralny Zespół Śpiewaczy ,, Lipowa 
Dolina ‘’ składający się z 12 osób.  
Celem statutowym stowarzyszenia jest:   
- zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych 
  i niepełnosprawnych poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym, 
  regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 
- upowszechnianie aktywności intelektualnej i fizycznej oraz rozwijanie  
  zainteresowań osób starszych, 
- działalność oświatowa, edukacyjna, wychowawcza, 
- działalność rekreacyjna, turystyczna, wypoczynkowa 
- działalność wydawnicza, kulturalna, pomocy społecznej, 
- działalność dobroczynna na rzecz członków Stowarzyszenia, 
- wspieranie działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 
  inwalidów, 
- działalność zmierzająca do rozwijania więzi społecznych między  
  mieszkańcami gminy i regionu, a w szczególności pomiędzy starszym i młodym 
  pokoleniem. 
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu Członków 
Stowarzyszenie  prowadzi i włącza się w realizację działań na rzecz społeczności 
lokalnej, poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, 
szkołami, Kościołem Katolickim i innymi podmiotami. 
Seniorzy czynnie uczestniczą w uroczystościach lokalnych i państwowych- 
 3-Maja, Dzień Wojska Polskiego, Święto Niepodległości 11 listopada, Dożynki 
Gminne  
Stowarzyszenie organizuje dla członków i mieszkańców gminy , wycieczki, 
spotkania integracyjne, wyjazdy wypoczynkowe nad morze, pikniki w 
miejscowościach gminy.  
Stowarzyszenie prowadzi warsztaty rękodzieła rozwijające sprawność manualną, 
intelektualną, 
W 2018 r Stowarzyszenie realizowało projekt ,, Aktywna integracja sposobem na 
wyjście z izolacji społecznej’’ finansowanego przez PFRON przy udziale 



Województwa Lubuskiego. 
Celem projektu była eliminacja wykluczenia z życia społecznego osób 
niepełnosprawnych poprzez realizację szkoleń, kursów, warsztatów , spotkań 
integracyjnych. 
Efektem realizacji projektu była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z 
OPS Żagań i Stowarzyszenia Seniorów poprzez wspólne pikniki, wycieczki, 
spotkania rekreacyjne praktykowane w 2019 i 2020 r.     
Efektem realizacji projektu było też wzmocnienie więzi interpersonalnych, 
nawiązanie przyjaźni, pokonanie izolacji społecznej, wzajemna pomoc w 
trudniejszych sytuacjach życiowych, wymiana doświadczeń. 
 
W załączeniu fotografie z wybranych działań Stowarzyszenia Seniorów ,, Lipowa 
Dolina ‘’: 
 

1. Wycieczka turystyczna do Wrocławia- lipiec 2017 r 
2. Występ senioralnego Zespołu Śpiewaczego ,, Lipowa Dolina ‘’ na Święcie 

Niepodległości w Lipinkach Łużyckich - listopad 2017 r 
3. Występ senioralnego Zespołu Śpiewaczego ,, Lipowa Dolina ‘’ w Święcie 

Miodu i Wina w Żarach – wrzesień 2018 r 
4. Wycieczka turystyczna do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – 

październik 2018 r  
5.  Występ senioralnego Zespołu Śpiewaczego ,, Lipowa Dolina ‘’ na Święcie 

100 Rocznicy Niepodległości w Lipinkach Łużyckich - listopad 2018 r 
6. Wykład dietetyczki i warsztaty kulinarne październik 2018 r  
7. Wycieczka integracyjna z OPS Żagań do Muzeum Obozów Jenieckich  

 w Żaganiu - listopad 2018 r  
8. Spotkanie integracyjne ,, Andrzejkowe ‘’ w OPS Żagań – listopad 2018 r 
9. Szkolenie ,, Bezpieczeństwo systemów grzewczych ‘’ OSP w Lipinkach 

Łuż.– grudzień 2018 r 
10. Jarmark Wielkanocny w Żarach – kwiecień 2019 r 
11. Warsztaty rękodzieła – wykonanie ozdób wielkanocnych kwiecień 2019 r 
12. Występ senioralnego Zespołu Śpiewaczego ,, Lipowa Dolina ‘’ na 

Gminnym Festynie Dożynkowym – sierpień 2019 r  
13. Występ senioralnego Zespołu Śpiewaczego ,, Lipowa Dolina ‘’ na Święcie 

Niepodległości w Lipinkach Łużyckich - listopad 2019 r 
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