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I. Wprowadzenie: seniorzy w Polsce coraz ważniejsi
Seniorzy w przestrzeni społeczno-kulturowej. Gospodarka i kultura w obliczu starzenia się
społeczeństwa – wyzwania i kierunki rozwoju1.
Polskie społeczeństwo wobec zmiany demograficznej
Dane i prognozy demograficzne są jednoznaczne. Polskie społeczeństwo starzeje się
w szybkim tempie. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, iż w Polsce liczba
osób w wieku 60-74 lat wzrosnąć ma w ciągu najbliższych dwóch dekad o 40%, 75-84 lat
o 65,6%, zaś 85 lat i więcej o 90%. Jednocześnie liczba stulatków będzie wyższa aż o 253% 2.
„Geriatryczne tsunami”3 nie jest procesem wyjątkowym tylko w naszym kraju. Na świecie
w latach 50. XX wieku było ok. 200 milionów osób powyżej 60 lat, obecnie jest powyżej 500
milionów a szacunkowe dane wskazują, iż w 2025 r. będzie ich 1,2 miliarda4.
Dobrze znamy przyczyny starzenia się naszego społeczeństwa. To między innymi
wydłużająca się średnia długość życia, spadek dzietności, odkładanie decyzji o urodzeniu
pierwszego dziecka, wkraczanie w podeszły wiek osób, którzy stanowiły powojenny wyż
demograficzny5. Jednak pytania o jego skutki i konsekwencje nadal pozostają bez
ostatecznych odpowiedzi. Bez wątpienia czeka nas wiele ewolucyjnych (w swojej genezie),
ale rewolucyjnych (w skali i oddziaływaniu) zmian. Szeregu zmian o charakterze
interdyscyplinarnym.
W niniejszym wstępie skupmy się na dwóch sferach ludzkiej aktywności: kulturze
i gospodarce. Te obszary pomogą mi ukazać zmiany jakie zaszły (i cały czas zachodzą)
w społeczno-ekonomicznej percepcji osób starszych. Przy ich pomocy zarysuję w jaki sposób
coraz starsze społeczeństwo powoduje „dostosowanie” oferty do swoich specyficznych
potrzeb i zasobów. Dzięki tym dwóm szerokim kontekstom, opierając się na wybranych

1

Referat wygłoszony podczas konferencji „Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy
rozwojowe” - Wydział Społeczno-Humanistyczny PWSZ w Koninie 5.12.2014 r.
2
P. Szukalski, Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku [w:] To idzie starość – polityka społeczna
a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, red. P. Szukalski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2008, s. 14.
3
Określenie użyte przez Marzenę Rudnicką prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej podczas
I Kongresu Gospodarki Senioralnej, 29 października 2014 r. w Warszawie.
4
A. Dragan, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz
i Dokumentacji, Warszawa kwiecień 2011, s. 3.
5
M. Głowacka, M. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda, J. Dzierżek, Zmiany demograficzne w Polsce [w:] Problemy
starzenia się społeczeństwa. Teoria i praktyka. Perspektywa Polska i Brytyjska, red. M. Jarosz, A. WłoszczakSzubzda, W. Kowalski, WSEiI, Lublin 2011, s. 87-99.
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zagadnieniach, pragnę pokazać również wyzwania jakie czekają polskie społeczeństwo oraz
kierunki rozwoju kultury i gospodarki w obliczu „globalizacji starości”6.
Osoby starsze w przestrzeni społeczno-kulturowej
Na początku zarysujmy sobie miejsce osoby starszej w dzisiejszej przestrzeni
społeczno-kulturowej. Czy jest ono takie samo jak jeszcze kilkanaście lat temu? Wydaje się,
że zdecydowanie nie. Coraz częściej seniorzy kojarzą nam się nie z zamkniętymi w domach
tetrykami lecz z osobami aktywnymi, posiadającymi ogromny bagaż doświadczeń,
realizującymi swoje pasje. Zmiana odbioru osób starszych przez resztę społeczeństwa jest
wynikiem współistnienia i łączenia się ze sobą kilku elementów. Przede wszystkim jest
efektem zmiany percepcji osób starszych, które inaczej podchodzą do własnej starości.
Ta zmiana podejścia samych seniorów do okresu ich „jesieni życia” jako czasu „nadrabiania
zaległości”, aktywnej realizacji swoich zainteresowań nie byłaby tak silna gdyby nie nowe
możliwości kierowane do tej grupy społecznej. Mam na myśli liczne projekty adresowane
do seniorów (m.in. kampanie społeczne, projekty grantowe) i powstające miejsca
(m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, organizacje senioralne)7. Do tego mamy
do czynienia z dostrzeżeniem w osobach starszych coraz liczniejszej grupy (wyborczej - przez
polityków; konsumenckiej - przez firmy; czytelniczej - przez media drukowane). Grupy cały
czas powiększającej się i tym samym zwiększającej siłę swojego oddziaływania. Nie bez
przyczyny nazywanej „grey power”8.
Opinie zebrane zarówno wśród samych seniorów jak i osób kreujących do nich swoją
ofertę zdobyte dzięki projektom badawczym Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM
doskonale obrazują powyżej opisane tendencje9:
[…] jest coraz więcej ludzi, z roku na rok. Nie chcą siedzieć w domu – ten czas się
skończył. Ludzie chcą wychodzić z domu, chcą pokazać, co potrafią zrobić, bo każdy ma
inne zdolności10.

6

Z. Woźniak, Skutki globalizacji starzenia się populacji, referat przedstawiony na seminarium naukowym
„Po co seniorom kultura?”, Poznań, 9 marca 2012 r.
7
M. Mękarski, Rola kultury w zmianie wizerunku osób starszych w Polsce [w:] Ku dobrej starości. Senior jako
wyzwanie dla pracy socjalnej, red. J. Twardowska-Rajewska, D. Kaźmierczak, Wydawnictwo PWSZ, Konin
2014, s.51-53.
8
Termin używany przez amerykańskich socjologów określający rosnąca rolę osób starszych w społeczeństwie.
9
W 2012 roku ogólnopolski projekt partnerski ze Związkiem Miast Polskich „Po co seniorom kultura? Badania
kulturalnych aktywności osób starszych”. W 2014 roku projekt partnerski z Fundacją Altum „Osoby w wieku
50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych”. Oba projekty
zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10
Kobieta. Badana seniorka. Opinia zdobyta podczas indywidualnego wywiadu pogłębionego. Projekt badawczy
z 2012 r.

7

Dzięki większej otwartości osób starszych, zostały one same zauważone, a co za tym
idzie także ich problemy. Dlatego też na te osoby skierowanych jest coraz więcej działań
- dzięki czemu uaktywniły się one, chętniej biorą udział w różnych formach aktywności 11.
Wizerunek seniora zmienia się. Seniorzy dzięki różnorodnej ofercie dotyczącej
organizacji wolnego czasu włączają się w życie społeczności, czują się potrzebni, dzielą
się swoimi pasjami, doświadczeniem 12.
Widać ich obecność w życiu społecznym, szczególnie poprzez aspekt działania
uniwersytetów trzeciego wieku13.
Powstaje coraz więcej grup zrzeszających seniorów lub działających na rzecz seniorów.
Jest coraz więcej ofert kulturalnych kierowanych do seniorów. Zmienia się stereotyp
seniora – dłużej ludzie żyją, dbają o siebie, wyglądają młodziej14.

W ostatnim czasie w naszym kraju coraz częściej pojawiają się (nagłośnione medialnie)
przykłady seniorów, którzy swoimi pasjami burzą wizerunek biernych i pogrążonych
w marazmie osób czekających jedynie na kres swojego życia. Dobrymi przykładami
aktywnych seniorów, którzy mimo swojego wieku nadal realizują swoje pasje są najstarsza
polska didżejka Wirginia Szmyt (ur. 1938 r.) znana w świecie muzycznym jako DJ Wika oraz
Aleksander Doba (ur. 1946 r.) podróżnik i odkrywca, który opłynął na kajaku morze
Bałtyckie i Bajkał a w 2014 roku zasłynął z samotnej podróży kajakiem przez Ocean
Atlantycki. Co więcej DJ Wika stała się twarzą kampanii reklamowej telewizji muzycznej
Eska TV. Na jednym z bilbordów, obok prowadzącej kilka imprez w tygodniu didżejki,
zauważymy napis: „Żyj muzyką. Oglądaj Eska TV” na innym podpis: „Stara? Chyba Ty!” 15.
Widzimy zatem wyraźnie, że w chwili obecnej w przestrzeni społeczno-kulturowej
mamy zdecydowanie do czynienia z dobrym czasem dla seniorów. Jak jednak wygląda
sytuacja osób starszych w sferze ekonomicznej? Kiedy przyjrzymy się medialnemu
dyskursowi jaki w 2014 roku miał miejsce w Polsce dostrzec możemy dwa skrajnie różne
relacje opisujące sytuacje osób starszych. Z jednej strony możemy spotkać się z artykułami
zatytułowanymi: „Emeryt nie taki biedny. Prawie 1500 zł dochodu, komórka i samochód” 16,
„1415 zł na osobę. Polscy emeryci mają łatwiej niż osoby zatrudnione” 17 czy „Wesołe jest
życie staruszka? W Polsce nie najgorsze” 18. Z drugiej strony czytamy: „Polski senior

11

Kobieta, ur. 1956 r., instytucja kultury. Opinia zdobyta przy pomocy ankiety. Projekt badawczy z 2014 r.
Kobieta, ur. 1963r., instytucja pomocy społecznej. Ankieta. 2014.
13
Mężczyzna, ur. 1979 r., organizacja pozarządowa. Ankieta. 2014.
14
Kobieta, ur. 1969 r., instytucja kultury. Ankieta. 2014.
15
www.muzyka.onet.pl/newsy/dj-wika-najstarsza-polska-dj-ka-reklamuje-eska-tv/fzcsg [25.11.2014].
16
www.gazeta.prawna.pl – artykuł z dn. 23.10.2014.
17
www.forsal.pl - artykuł z dn. 23.10.2014.
18
www.wyborcza.pl - artykuł z dn. 2.10.2014.
12
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w kiepskiej kondycji”19 czy „Polska coraz starsza, a seniorzy w złej kondycji”20. Gdzie leży
prawda? Wydaje się, że retoryka zależy od punktu odniesienia. Kiedy będziemy porównywać
sytuacje osób starszych do gospodarstw domowych żyjących w skrajnej biedzie czy
bezrobotnych młodych osób na polskim rynku pracy to nie sposób nie doceniać stałego źródła
finansów w postaci waloryzowanej emerytury. Kiedy jednak porównania będziemy stosowali
w odniesieniu do sytuacji osób starszych innych państw – nie mamy dużego pola
do optymizmu21.
Seniorzy jako cenni konsumenci
Bez względu na ocenę sytuacji ekonomicznej i zasobności portfela seniorów w Polsce nie
można nie zauważyć bardzo perspektywicznego i ciągle rozszerzającego się rynku usług oraz
produktów kierowanych do osób starszych. Przykładem w dyskursie medialnym są choćby
te artykuły: „Senior klient pożądany. Rośnie rynek telefonów przeznaczonych dla osób
starszych”22, „Srebrna gospodarka złotym biznesem”

23

„<Siwa siła> - jak emeryci zmienią

nasz świat”24 czy „Na seniorach można doskonale zarabiać”25. Rynek oczywiście musi
reagować na tak poważną zmianę demograficzną dostosowując swoja ofertę do oczekiwań
i potrzeb coraz większej grupy starszych konsumentów. Zaostrzenie optyki na „siwych”
klientów można zaobserwować choćby podczas wydarzeń targowych na których różne
podmioty życia gospodarczego mają możliwość zaprezentowania swojej oferty. Doskonałym
przykładem są kolejne, cieszące się dużym frekwencyjnym sukcesem, edycje Targów
„Aktywni 50+” odbywające się w Poznaniu26.
O aktualności tematów związanych z osobami starszymi świadczą również
podejmowane w ostatnim roku inicjatywy. 29 października 2014 r. w Warszawie odbył się
pierwszy w Polsce Kongres Gospodarki Senioralnej. Gospodarzem tego wydarzenia był
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Centrum im. Adama Smitha. Marzena
19

www.polska.newsweek.pl - artykuł z dn. 6.08.2014
www.zdrowie.abc.com.pl - artykuł z dn. 31.01.2014
21
Wśród 15 państw objętych badaniem SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) w Polsce
jest najniższy odsetek osób starszych uprawiających sport, uczestniczących w życiu społecznym czy aktywnych
zawodowo. W innym badaniu Global AgeWatch Index 2013 – Polska zajęła 62 miejsca na 91 badanych państw
z całego świata. W badaniu z 2014 roku uplasowała się już na 32 (na 96). www.helpage.org/globalagewatch/reports/global-agewatch-index-2013-insight-report-summary-and-methodology/ [27.11.2014].
22
www.gazeta.prawna.pl - artykuł z dn. 15.10.2014
23
www.bankier.pl - artykuł z dn. 29.10.2014
24
www.gazeta.prawna.pl - artykuł z dn. 19.06.2014
25
www.polskieradio.pl - artykuł z dn. 29.10.2014
26
Analizę i większą ilość informacji (m.in. o ofercie wystawców i ich motywacjach związanych z przyczynami
kierowania swojej oferty do seniorów) znajdziemy w dalszej części raportu, gdyż w ramach projektu grupa
ankieterów przeprowadziła z oferentami wywiady kwestionariuszowe.
20
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Rudnicka prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej wskazuje, iż powstał
on dlatego by „stanowić miejsce spotkań i wymiany kontaktów uczestników branży dla osób
starszych. Do tej pory nie było takiego podmiotu w kraju”27. Na początku roku zostały
opublikowane w Monitorze Polskim „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce
na lata 2014–2020”. Ten rządowy dokument strategiczny powstał w celu nakreślenia
głównych obszarów polityki senioralnej.
Celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie możliwości
aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu
samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych
ograniczeniach funkcjonalnych28

Dokument prezentuje najważniejsze obszary związane z tą polityką. Należą do nich: zdrowie
i samodzielność (w tym: rozwiązania medyczno-opiekuńcze, bezpieczeństwo, przestrzeń
i miejsce zamieszkania); aktywność zawodowa osób 50+; aktywność edukacyjna, społeczna
i kulturalna; relacje międzypokoleniowe oraz srebrna gospodarka 29.
Wymieniony ostatni obszar a zatem srebrna gospodarka wydaje się być „złotym
biznesem”. Zdecydowanie jest o kogo walczyć. Szacuje się, że światowy rynek usług dla
seniorów wart jest aktualnie 20 bilionów dolarów. Natomiast w Polsce rynek produktów
i usług kierowanych do osób starszych wart jest szacunkowo 3 miliardy złotych i z roku
na rok rośnie30. O ogromnym potencjale tego rynku świadczą ekonomiczne prognozy. Firma
doradcza AT Kearney szacowała w 2012 roku, że konsumenci mający powyżej 60 lat
wydadzą ok. 8 bilionów dolarów, ale już prognozy dla 2015 roku opiewały na kwotę ponad
15 bilionów dolarów31
Na rynku pojawiają się specjalne produkty kierowane do seniorów. Przykładem firmy,
która swoją ofertę skierowała szczególnie do tej grupy wiekowej jest austriacka marka
produkująca telefony komórkowe Emporia. Po wpisaniu w wyszukiwarce google jej nazwy
pojawia się komunikat będący kwintesencją idei przyświecającej firmie: „Seniorzy chcą
po prostu dzwonić. Proste. Nieskomplikowane. Emporia projektuje proste w obsłudze
telefony”. Na ich stronie internetowej tuż pod zdjęciem uśmiechniętej pary seniorów
z kijkami do nornic walking i telefonem w ręku odnajdziemy rozszerzenie idei firmy, która
27

Materiał wideo z I Kongresu Gospodarki Senioralnej w Warszawie. www.kigs.org.pl/wydarzenia/kongresgospodarki-senioralnej/ [27.11.2014]
28
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Warszawa 2014, s.5.
29
Tamże, www.senior.gov.pl/source/ZDPS%2014-02-04%20%20Monitor%20Polski.pdf [25.11.2014]
30
K. Nowakowska, Siwa siła – jak emeryci zmieniają nasz świat, www.serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-irenty/artykuly/804622,jak-emeryci-zmienia-nasz-swiat.html [23.11.2014]
31
www.propertynews.pl/raporty/srebrna-ekonomia-motorem-wzrostu-gospodarczego-nanaszymkontynencie,9433.html [23.11.2014]
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dzięki właściwemu rozeznaniu rynku dziś jest światowym liderem w tym segmencie
produktów.
Człowiek aktywny to człowiek mobilny i samodzielny. Niezależnie od tego, czy
spacerujesz po mieście, czy spędzasz dzień na plaży z wnukami, telefon komórkowy
doda Ci pewności. Emporia specjalizuje się w telefonach komórkowych dla osób, które
cenią przede wszystkim łatwość obsługi, a nie funkcje multimedialne czy skomplikowane
menu. Aby osiągnąć ten cel, Emporia ściśle współpracuje z użytkownikami, co pozwala
uzyskać doskonałe połączenie wiedzy fachowej i znajomości potrzeb klientów. 32

Ciekawym przykładem myślenia o potrzebach osób starszych są projekty osiedli
budowanych z myślą o osobach starszych. Co ma zrobić małe, malowniczo położone
u podnóża Gór Stołowych, miasteczko w obliczu ucieczki do dużych miast osób młodych?
Skierować swoją ofertę do innej grupy wiekowej i przyciągnąć do siebie seniorów. Na taki
pomysł wpadli w Redkowie (woj. dolnośląskie). W budynku bez barier architektonicznych
i z gabinetami lekarzy i pielęgniarek mieszkają pierwsi seniorzy. Plany ambitne: korty
tenisowe, basen, spa, winiarnia i las przekształcony w park krajobrazowy i ogród
botaniczny33. Pierwowzorem jest Sun City, wspólnota mieszkaniowa z ograniczeniem
wiekowym/miasto w stanie Arizona (USA) w którym mieszkają prawie wyłącznie emeryci.
Założyła je już w 1960 roku korporacja Del Webb (budująca osiedla dla seniorów do dziś),
która już wtedy przewidziała, że w niedalekiej przyszłości będą potrzebne miejsca do życia
dla aktywnych seniorów34. Średni wiek mieszkańców tego blisko 40 tysięcznego miasta
wynosi ponad 72 lata. Jest tam ponad 120 miejsc w których można aktywnie spędzić czas
– od jazdy na wrotkach, studia tańca, gry w bilard, jogi, pola golfowego, zajęć z ceramiki
po ćwiczenia senioralnego zespołu cheerlederek35.
Także w Polsce coraz więcej produktów w różnych sektorach gospodarki kierowanych
jest specjalnie do seniorów. Tomasz Bogus, prezes zarządu Banku Pocztowego opowiada
o tym, że jego bank „prowadzi obecnie 400 tys. rachunków „Nestor”. Jeszcze w 2012 roku
było ich tylko 260 tys. Ta liczba zatem radykalnie rośnie”36. Zauważa, iż w przypadku osób
starszych mamy do czynienia z bardzo różnorodną grupą. Opisuje starszych klientów banku
jako grupę: stabilną, rzetelną i lojalną. Co wydaje się być ogromnie istotnymi cechami
konsumentów dla sektora bankowego.
32

www.emporia.eu/pl/home/ [28.11.2014]
S. Czubkowska, Osiedla dla emerytów, Newsweek, www.biznes.newsweek.pl/osiedla-dlaemerytow,46926,1,1.html
34
M. Magdziak, Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
[w:] ARCHITECTURAE et ARTIBUS, 1/2009, s. 41-42.
35
www.wyborcza.pl/duzy_kadr/56,131104,13244601,Sun_City___miasto_szczesliwych_emerytow.html
[22.11.2014]
36
Materiał wideo z I Kongresu Gospodarki Senioralnej w Warszawie.
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Kiedy analizujemy reakcje rynku na coraz większą liczbę potrzeb osób starszych
dostrzec należy również to, że seniorów powinniśmy widzieć nie tylko jako konsumentów,
ale również pracowników tego rynku. Robert Gwiazdowski prezydent Centrum im. Adama
Smitha i przewodniczący Rady Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej słusznie
zauważa:
Gospodarka senioralna znajduje się wyjątkowo po dwóch stronach ekonomicznego
równania. Z jednej strony starsi ludzie tworzą popyt na różnego rodzaju usługi (…), ale
ci sami starsi ludzie są zdolni do pracy. Coraz dłużej będą pracować. Niektórzy dlatego,
że chcą. Niektórzy dlatego, że będą musieli. Już niedługo rynek pracy nie będzie rynkiem
pracodawcy, który wybrzydza wśród pracowników. Rynek pracy będzie rynkiem
pracownika, który będzie mógł wybrzydzać między pracodawcami. I te rzeczy trzeba
po prostu sobie uświadomić”37.

Srebrna gospodarka jako szansa dla gospodarki
Piotr Szukalski zauważa, tradycyjne ujęcie starzenia się społeczeństwa w ekonomii
postrzegane jest zgodnie z logiką społecznego zagrożenia i „demografii apokaliptycznej”.
Związanych ze wzrostem wydatków publicznych na wypłacenie świadczeń społecznych czy
opiekę medyczną i usługi opiekuńcze. W końcu cechą charakterystyczną starych
społeczeństw jest obniżający się udział osób w wieku produkcyjnym i starzenie się zasobów
pracy. To jednak co nazywane jest „katastrofą” może zmienić się w szanse, bodziec dla
gospodarki i jej rozwoju38. Ową szansą jest „srebrna gospodarka”. Co kryje się za tym
pojęciem? To system gospodarczy „zorientowany na potrzeby seniorów (…) Nie jest to jeden
sektor lecz zbiór produktów i usług z wielu istniejących już sektorów” 39. W dokumencie
rządowym opracowanym przez Radę ds. Polityki Senioralnej definicja srebrnej gospodarki
brzmi: „system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych
i uwzględniający ich potrzeby”. Definicja ta podkreśla dualizm tego podejścia, które
koncentruje się zarówno na potrzebach seniorów jak i wykorzystaniu specyficznych ich cech
do zwiększenia aktywności i wykorzystania potencjału osób starszych 40.
Srebrna gospodarka przechodziła różne fazy swojego rozwoju. Na początku była
związana jedynie z modyfikowaniem istniejących produktów w taki sposób by były bardziej
użyteczne dla starszych osób. Dziś jej rozwój opiera się na podejściu związanym z aktywnym
starzeniem się w którym nie chodzi o to by przeczyć, że jest się starym lecz świadomym
37

Materiał wideo z I Kongresu Gospodarki Senioralnej w Warszawie.
P. Szukalski, Srebrna gospodarka, Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, Nr 7,
2012, s. 1.
39
A. Klimczak, Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa,
www.odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/srebrna-gospodarka-jako-odpowiedz-sektora-prywatnego-wobecstarzenia-sie-spoleczenstwa/ [25.11.2014]
40
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, op. cit., s. 41.
38
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wyborem takiego stylu starzenia się który jest „nowy, lepszy, bardziej produktywny” 41.
Andrzej Klimczuk zauważa, że kluczowym elementem srebrnej gospodarki jest przyjęcie
perspektywy wdrożeniowej i naukowo-badawczej. Przejawem tego jest gerontechnologia,
która wykorzystując wiedzę o psychicznym i biologicznym rozwoju człowieka, wprowadza
zmiany do usług czy przedmiotów oraz konstruuje je od nowa42. Dziś pojęcie i obszar „silver
economy” rozumiany jest coraz szerzej – jako:
(…) ogół podejmowanych przez różnorodne podmioty działań ukierunkowanych już nie
tylko na osoby starsze, ale również i na instytucje/organizacje, których
klientami/pracownikami są takie osoby, zaś coraz częściej grupa docelowa nie jest
definiowana poprzez odwołanie się do jakiegoś wieku, uchodzącego za starość, lecz
poprzez odwołanie się do cyklu życia i konieczności uprzedniego przygotowania się
do fazy starości43.

Wyzwania i kierunki rozwoju wobec procesu starzenia się społeczeństwa
Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich wyzwań przed jakimi stoi współczesna
gospodarka i obszar kultury w Polsce w obliczu coraz większej liczby osób starszych44.
Z pewnością jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed instytucjami kultury
(i nie tylko) jest zwiększenie odsetka aktywnych mężczyzn-seniorów w życiu społecznym.
Dysproporcji między uczestnictwem seniorek nad seniorami nie można tłumaczyć jedynie
na gruncie dłuższego życia i co za tym idzie większej ilości kobiet 45. Kolejnym wyzwaniem
jest edukacja kierowana do seniorów zapobiegająca wykluczeniu cyfrowemu. Wydaje się ona
konieczna w dobie coraz bardziej zaawansowanej technologicznie rzeczywistości.
Świadomość starzenia się społeczeństwa powinna przerodzić się również w otwarcie na głos
i opinie „siwej siły”. Dobrym przykładem są powstające (jako organy doradcze) w wielu
miastach rady seniorów wpływające na działania samorządów46. Rosnąca liczba osób
starszych posiadających różne dysfunkcje ruchowe i zdrowotne wymusi także cały szereg
działań dostosowujących miejsca i samą ofertę do potrzeb seniorów. Będziemy mieć
do czynienia z systematyczną likwidacją barier architektonicznych, ale także z tak z pozoru
„drobnymi” zmianami jak: dodatkowe miejsca siedzące dla zwiedzających, większa czcionka
na stronach internetowych czy programach wydarzeń kulturalnych czy zmiana mentalności
41

P. Szukalski, Srebrna gospodarka, op. cit., s. 2.
A. Klimczak, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza
i Edukacja, Lublin 2012, s. 43-44.
43
P. Szukalski, Srebrna gospodarka, op. cit., s. 4.
44
Zarys głównych skutków procesu starzenia się społeczeństwa przestawiłem w artykule: M. Mękarski, Stan
badań nad uczestnictwem osób starszych w kulturze [w:] „Studia Kulturoznawcze”, Senior i kultura.
O aktywności kulturalnej osób starszych, Wydawnictwo UAM, Poznań 2013, s. 37-39.
45
M. Mękarski, Rola kultury w zmianie wizerunku osób starszych w Polsce, op. cit. s. 50-51.
46
Raport: Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. UAM, 2012, s. 116.
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personelu, który będzie bardziej wyczulony na potrzeby i wymagania tej grupy wiekowej.
Kolejnym niezbędnym krokiem będzie podtrzymanie coraz większej aktywności seniorów
w różnych dziedzinach życia. Kierowanie do nich programów, projektów, poszerzania oferty
miejsc w których mogliby realizować swoje zainteresowania. Jednym słowem - zbudowanie
alternatywy dla „śmierci społecznej”, która wiąże się dla wielu osób z momentem przejścia
na emeryturę. Praca dla wielu osób jest bowiem podstawową formą aktywności 47. Zresztą
polskie społeczeństwo czeka niełatwa (prze)budowa rynku pracy. Wydłużający się wiek
aktywności zawodowej może stać się powodem do napięć międzypokoleniowych między
młodymi bezrobotnymi a pracującymi seniorami. W

skrajnych przypadkach może

powodować ageizm czyli dyskryminację ze względu na wiek. W tym kontekście niesłychanie
istotna wydaje się być zmiana stereotypowego wizerunku osób na przedpolu starości jako
pracowników mniej wydajnych i elastycznych, którzy nie radzą sobie z tempem zmian.
Wyzwaniem będą również zmiany w relacjach rodzinnych. Już dziś mamy do czynienia
z coraz mniejsza liczbą wielopokoleniowych gospodarstw domowych. Ta tendencja rodzi
wyzwania związane z opieką nad niesamodzielnymi osobami starszymi i konieczność
zwiększenia miejsc pracy w sektorze usług medycznych i opiekuńczych 48. Oprócz
dofinansowania tych sektorów konieczna jest także zmiana prestiżu opiekuna osób starszych.
Jakie otwierają się przed nami kierunki rozwoju? Ich również można szukać na
różnych polach. Po pierwsze wielki potencjał drzemie w nowych „kolorach” gospodarki.
W kontekście prezentowanego tematu należy zauważyć powiększającą się liczbę klientów dla
„białej” i „srebrnej” gospodarki. Usługi i produkty medyczne, opiekuńcze oraz te kierowane
wyłącznie z myślą o osobach starszych to bez wątpienia szansa dla różnych podmiotów życia
społeczno-gospodarczego i oczywiście samych seniorów. Po drugie przyszłością działań
kierowanych dla osób starszych są projekty międzypokoleniowe, które przeciwdziałają
(auto)separacji seniorów we własnym środowisku. Pozwalają one nie tylko otworzyć się
osobom starszym na innych, ale także wykorzystać potencjał osób starszych. Sprawić,
że mogą oni podzielić się np. swoją wiedzą historyczną, doświadczeniem czy
umiejętnościami z młodszym pokoleniem. Dzięki temu mogą poczuć się potrzebni. Dlatego
też tak dużą nadzieję pokłada się w (niewykorzystanym dziś w pełni) wolontariacie 50+. Nie
możemy zapominać także o tym, że tą coraz większa aktywność osób starszych trzeba będzie
w odpowiedni sposób zaspokajać – tworząc nowe miejsca i możliwości spędzania wolnego
47

A. Świątek, Rola seniorów w rodzinie i społeczeństwie z perspektywy filozofii i psychologii [w:] Rodzina
kontekście współczesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej
Akademii Teologicznej, Kraków 2008, s. 133.
48
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, op. cit., s. 41-42.

14

czasu. Istotnym aspektem bez którego rozwój byłby utrudniony będzie edukacja
społeczeństwa do starości. Przygotowanie do niej i pokazanie możliwości jaką daje „jesień
życia”. Przekonanie młodych, których przecież w przyszłości czeka starość, że nie należy się
jej obawiać bo coraz rzadziej jest stereotypowo postrzeganym czasem biernego „oczekiwania
na śmierć”.
Działania polityki senioralnej
Piotr Szukalski dostrzega trzy główne typy działań podejmowanych w celu
zmniejszenia niekorzystnych konsekwencji starzenia się polskiego społeczeństwa.
Najważniejsze działania polegają na aktywizowaniu osób starszych, co przybiera różną postać,
począwszy od promowania bycia aktywnym (koncepcja aktywnego starzenia się), poprzez
umożliwianie bycia aktywnym (zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek, wdrażanie
zarządzania wiekiem), do zmuszania do bycia aktywnym (podwyższanie wieku emerytalnego) 49.

Pozostaje mieć nadzieję, że coraz liczniejsze działania rządu i ministerstw, instytucji
publicznych, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i oczywiście samych seniorów
przyczynią się do „nowej waloryzacji” osób starszych w naszym społeczeństwie. Z pewnością
należy dostrzec rosnącą aktywność i potencjał w osobach starszych50. Trzeba już dziś
uświadomić sobie ich rosnącą siłę oddziaływania nie tylko na sferę gospodarki i kultury, ale
również na pozostałe obszary życia. Oby świadomość ta powodowała, że decydować
będziemy się na aktywizację osób starszych nie przez zmuszanie ich do niej a przez promocję
i umożliwianie seniorom pozostanie aktywnym podczas ich „jesieni życia”.

49

P. Szukalski, Srebrna gospodarka, op. cit., s. 5.
M. Poprawski, P. Kieliszewski, A. Gojlik, M. Mękarski, Kreatywny i kulturalno-społeczny potencjał seniorów.
Wnioski i rekomendacje z ogólnopolskiego projektu badawczego „Po co seniorom kultura?” [w:] „Studia
Kulturoznawcze”, Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych, Wydawnictwo UAM, Poznań 2013,
s. 102-112.
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II. Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja
wielkopolskich inicjatyw kulturalnych
Głównym celem, realizowanego w 2014 roku, projektu Fundacji Altum i Centrum
„Regionalnego Obserwatorium Kultury” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
było dokonanie diagnozy i przeprowadzenie ewaluacji inicjatyw skierowanych do osób
powyżej 50 roku życia, zachęcających do uczestnictwa w kulturze i pobudzających
do większej aktywności społecznej, która powinna zaowocować rozwojem kapitału
społecznego. Projekt zrealizowany został w kilku zasadniczych etapach. Pierwsza część
polegała na sporządzeniu diagnozy i wykazu działań kulturalnych przeznaczonych dla grupy
osób w wieku 50+ na terenie całego województwa wielkopolskiego. Pełna realizacja działań
i założeń projektu nie byłaby możliwa bez pomocy i zaangażowania partnerów projektu:
Centrum

Inicjatyw

Senioralnych

w

Poznaniu,

Instytutu

Kulturoznawstwa

UAM,

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Analiza

zebranych

materiałów

z

części

ilościowej

i

jakościowej

(ankiet, zogniskowanych wywiadów grupowych, badań terenowych, indywidualnych
wywiadów pogłębionych oraz wywiadów kwestionariuszowych z wystawcami targowymi)
i zestawienie niektórych wyników z badaniami zespołu badawczego z 2012 r. (projekt dla
MKiDN „Po co seniorom kultura. Badania kulturalnych aktywności osób starszych”)
pozwoliło na bardziej kompleksowe opracowanie niniejszego raportu. Dzięki temu zespół
badawczy zebrał opinie zarówno samych seniorów (badanie ankietowe z 2012 r. oraz
w aktualnym projekcie: dwa badania terenowe i obecność przedstawicieli osób starszych
na panelach dyskusyjnych, które odbyły się w każdym powiecie województwa
wielkopolskiego) jak i osób kreujących do nich swoją ofertę (ankieta, wywiady
kwestionariuszowe oraz panele dyskusyjne).
Na podstawie otrzymanych wyników nasz zespół badawczy dokonał diagnozy
i skonstruował rekomendacje, w których kluczowe miejsce zajmuje problematyka
międzygeneracyjnego przepływu wartości społeczno-kulturowych oraz niskiej aktywności
kulturalnej mężczyzn-seniorów. Oba te zagadnienia są niezwykle istotne dla podejmowania
skutecznych przedsięwzięć kulturalnych angażujących i zachęcających do aktywnej
działalności osoby starsze. Zebrane pomysły i rekomendacje w tym zakresie przyczynią się do
zniwelowania barier w uczestnictwie w kulturze mężczyzn po 50 roku życia oraz kierowania
bardziej skutecznych projektów łączących pokolenia.
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Zespół badawczy dokonał ewaluacji przy pomocy różnorodnych metod jakościowych:
badań terenowych i obserwacji bezpośredniej, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz
zogniskowanych wywiadów grupowych. Poprzez te działania zrealizowany został kolejny cel
projektu, którym jest poszukiwanie skutecznych sposobów na motywowanie starszych
mężczyzn do aktywności kulturalnej poprzez tworzenie nakierowanej na ich potrzeby oferty
kulturalnej oraz wprowadzanie zmian w świadomości społecznej, dotyczącej ograniczającego
przekonania, że w pewne przedsięwzięcia mogą angażować się wyłącznie kobiety.
Przeprowadzone przez zespół badania pozwoliły zebrać opinie dotyczące przyczyn mniejszej
aktywności mężczyzn w sferze społecznej i kulturalnej. Poznanie i diagnoza tych przyczyn
oraz pomysły i rekomendacje licznych uczestników badania dotyczące rozwiązania tego
problemu pomogą wprowadzić rozwiązania zmieniające tę tendencję.
Realizacja tego projektu miała również na celu podkreślenie ogromnej wartości relacji
osób starszych z młodszym pokoleniem oraz ukazania dużego potencjału do wspólnego,
twórczego działania. Rezultatem projektu jest podkreślenie dużego znaczenia transmisji
międzypokoleniowej w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-kulturowej, rozwoju kapitału
społecznego i w konsekwencji kreowania lepszej, bardziej przyjaznej seniorom, przyszłości.
Ważnymi elementami badań były również zagadnienia związane z aspektem
wizerunku osób starszych i ukazaniem ich coraz bardziej pozytywnego oblicza. Raport
pokazuje, iż zmiana obrazu polskich seniorów dokonuje się również dzięki aktywności osób
starszych w życiu społecznym i kulturalnym.
Rezultatem realizacji projektu jest prezentowany Państwu raport, w którym omówione
zostały powyższe kwestie w kontekście użyteczności i oddziaływania na rozwój kapitału
społecznego. Dokument zawiera ponadto praktyczne rekomendacje, które będą mogły zostać
wykorzystane przez wszystkie podmioty, realizujące politykę kulturalną i społeczną. Będzie
dopełnieniem trwających w wielu resortach prac, służących niwelowaniu barier
i przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu.
Celem badań było stworzenie narracji podnoszącej świadomość konieczności
uwzględnienia głosu i opinii osób starszych i zmian w prowadzeniu polityk kulturalnych
i społecznych. Narracja ta była propagowana i upowszechniana podczas bezpośrednich
dyskusji odbywających się w ramach spotkań panelowych w całym województwie, a także
dzięki publikacji wyników badań przez współpracujące z zespołem media i partnerów. W tym
również sensie badania mają charakter zmieniający rzeczywistość społeczną.
Warto dodać, iż Fundacja znacząco rozszerzyła zasięg tej narracji i promocyjny
wydźwięk projektu dzięki włączeniu do niego 31 partnerów regionalnych. Dzięki tej
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współpracy udało się w każdym powiecie województwa wielkopolskiego przeprowadzić
panele dyskusyjne (FGI). Na tych 36 spotkaniach szerokie grono 427 zaproszonych osób,
z różnych obszarów aktywności danego powiatu, dyskutowało nad sytuacją osób starszych.
Partnerami regionalni projektu, będącymi jednocześnie liderami kształtowania opinii
i ośrodkami debat o osobach starszych w swoich powiatach, byli: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży, Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie,
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, Centrum Kultury
w Grabowie nad Prosną, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku
Wielkopolskim, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Kole, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, Muzeum Regionalne im. dr. H.
Florkowskiego w Kościanie, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera,
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Centrum Animacji
Kultury w Międzychodzie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach, Gminna
Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, Ostrowskie Centrum Kultury,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie, Dom Kultury w Rawiczu, Miejski Dom Kultury
w Słupcy, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Szamotułach, Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie, Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Środzie Wielkopolskiej, Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza
Pietrzaka w Turku, Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Wolsztyn im. Stanisława Platera, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia
we Wrześni, Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie. Owocem
partnerstwa były także skuteczniejsze działania informacyjno-promocyjne projektu, mające
wpływ na zmianę sposobu myślenia i postrzegania osób starszych.
Projekt wpisuje się w założenia Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, rządowej Strategii Rozwoju Kapitału
Ludzkiego. Przyczyni się także do realizacji dokumentów strategicznych: Europa 2020,
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013
oraz Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2009-2015. Badanie
powinno stać się ważnym elementem diagnozy i rekomendacji dla Wielkopolskiego
Programu na Rzecz Osób Starszych (inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu), która wpisuje się w „Strategię Polityki Społecznej dla Województwa
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Wielkopolskiego do 2020 roku” oraz będzie wypełnieniem idei przyświecającej
wielkopolskiej polityce społecznej – „Wielkopolski Otwartej...". Może stać się również
istotnym elementem włączenia nowych inicjatyw i modelowania przyszłych działań
w zapoczątkowanym przez MKiDN projekcie „60+kultura”. Jest też istotnym dokumentem
realizującym „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”.
Prezentowany raport (zawierający zarówno analizę, diagnozę obecnej sytuacji jak
i zestaw pomysłów i rekomendacji) ma posłużyć jako użyteczne narzędzie dla podmiotów
(instytucji publicznych, samorządów i organizacji pozarządowych) odpowiedzialnych
za prowadzenie polityki kulturalnej i społecznej. Dodatkowo, załączono do niego wspólną
bazę teleadresową wielkopolskich instytucji i organizacji kulturalno-społecznych oraz bazę
miejsc i inicjatyw dla seniorów. Stworzone na potrzeby projektu bazy mają stać się źródłem
informacji dla samych seniorów i innych zainteresowanych osób. Intencją zespołu
badawczego jest to, by ułatwiły one, różnym grupom społecznym, dostęp do informacji
o miejscach i inicjatywach kierowanych do osób starszych w Wielkopolsce.
Pragniemy, by nasze badania stały się elementem dyskusji o znaczeniu i roli osób
starszych w naszym społeczeństwie. Projekt ma propagować idee budowania kapitału
społecznego w oparciu o doświadczenia różnych pokoleń, aktywności osób starszych
i międzypokoleniowej wymiany wartości.
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1. Metodologia badania – poszczególne etapy badawcze i dobór próby
Realizacja projektu badawczego odbywała się w trzech etapach. Zespół przeprowadził
badania używając zarówno metod ilościowych jak i jakościowych. Pierwszym etapem badań
była część diagnostyczna projektu. Obejmowała ona zarówno element desk research (analizy
wcześniejszych badań, statystyk, literatury, materiałów i dokumentów, baz danych, oferty
wystawców podczas V edycji Targów „Aktywni 50+” w Poznaniu) jak i zindeksowanie
inicjatyw, które nastąpiło dzięki realizacji badań ilościowych – ankiet. Zespół opracował
wspólną bazę danych teleadresowych podmiotów działających w sferze społeczno-kulturalnej
w całym województwie wielkopolskim. Baza ta umożliwiła kierowanie kwestionariusza
ankiety do: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora, domów kultury, ośrodków
kultury, muzeów, bibliotek, domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu, domów
seniora, podmiotów prywatnych organizujących aktywności kulturalne dla osób w wieku 50+,
organizacji pozarządowych, które zajmują się działalnością na rzecz osób w wieku
emerytalnym. Łącznie pozyskano dane i opinie 102 podmiotów, które uzupełniły a następnie
wysłały (mailowo lub tradycyjną formą) ankiety. Ankieta składała się z dwóch integralnych
części: pierwsza obejmowała ofertę kierowaną do osób starszych, druga dotyczyła opinii
o różnych aspektach związanych z seniorami.
Dodatkowym elementem badań (o który zespół badawczy poszerzył projekt) było
przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych z wystawcami podczas V edycji Targów
„Aktywni 50+” odbywających się 5-6 kwietnia w Poznaniu. W sumie ankieterzy zbadali
podczas tego wydarzenia 55 podmiotów z Wielkopolski. Rezultatem pierwszego etapu było
stworzenie diagnozy i listy inicjatyw angażujących osoby w wieku 50+ z podziałem
na poszczególne powiaty województwa, typy działań, ich częstotliwość wraz z danymi
umożliwiającymi kontakt z miejscami, w których się odbywają (ułatwiający osobom starszym
dostęp do tych działań).
Dzięki realizacji badań jakościowych, w drugim etapie projektu, zespół mógł dokonać
pogłębionej diagnozy, ewaluacji oraz stworzyć rekomendacje dla badanego obszaru. Etap ten,
składał się z dwóch kluczowych elementów i kilkudziesięciu związanych z nimi wydarzeń
projektowych. We wrześniu, październiku i listopadzie 2014 roku przeprowadzono
zogniskowane wywiady grupowe - panele dyskusyjne w każdym powiecie województwa
wielkopolskiego. Dzięki zaangażowaniu partnerów regionalnych projektu w tych 36 panelach
wzięło udział 427 zaproszonych uczestników. Były to osoby w różny sposób zaangażowane
w życie społeczne i kulturalne danego powiatu. Uczestnikami dyskusji o seniorach były osoby
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związane zarówno z instytucjami publicznymi jak i organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz kultury, pomocy społecznej, edukacji, spraw społecznych i czasu
wolnego osób starszych; samorządowcy; aktywni seniorzy i dziennikarze.
Warto zauważyć, iż zogniskowane wywiady grupowe stanowiły doskonałą przestrzeń
wymiany poglądów, dialogu i budowania międzyludzkich relacji. W tym sensie sesje dyskusyjne
stanowiły początek wspólnej pracy, debaty, rozmowy - często pierwsze spotkania w szerokim
gronie. O sukcesie tej części badania świadczy nie tylko większa niż zakładano frekwencja
uczestników FGI czy niezwykle bogaty materiał i zapis dyskusji, ale także duże zainteresowanie
nimi lokalnych mediów. W tym miejscu warto dodać, że projekt integrował badane środowiska
poprzez udział we wspólnych sesjach przedstawicieli różnych pokoleń. W panelach dyskusyjnych
wzięli udział zarówno seniorzy jak i reprezentanci różnych grup wiekowych – osób
na „przedpolu” starości, w średnim wieku czy młodzieży. Badaczom, sesje fokusowe dawały
możliwość zebrania opinii i materiału badawczego. Dla uczestników stanowiły formę wspólnej
pracy nad rozpoznaniem i zarysowaniem obszaru kultury osób 50+ w odniesieniu
do międzygeneracyjnej transmisji wartości, wizerunku seniorów czy przyczyn mniejszej
aktywności mężczyzn-seniorów w życiu społeczno-kulturalnym. Uczestnicy paneli wspólnie
debatowali na temat najstarszych przedstawicieli lokalnej populacji w kontekście rozwoju
kapitału społecznego i jego oddziaływania na środowisko lokalne, przekładające się
na podwyższenie jakości życia.
Kolejnym elementem drugiego etapu projektu był komponent związany z badaniami
terenowymi. Podczas wcześniej wyselekcjonowanych dwóch wydarzeń kulturalnych
kierowanych do osób 50+ w Wielkopolsce dokonano: obserwacji naukowej (wraz
z dokumentacją fotograficzną i obserwacyjną) oraz przeprowadzono indywidualne wywiady
pogłębione z uczestnikami i organizatorami tych inicjatyw. Badane inicjatywy:
 Koncert Dzieci Jarocina na VII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej
w Rozdrażewie (wieś w powiecie krotoszyńskim) jako projekt międzypokoleniowy
(12.10.2014 r.)
 Warsztaty „Skojarzeni z historią” (w ramach wydarzeń „Senioralni Poznań”)
organizowane przez najmłodszą instytucję kultury w Poznaniu (Brama Poznania
ICHOT) jako działanie aktywizujące (również) mężczyzn-seniorów (16.10.2014 r.)
Ostatni etap badań związany był z jego podsumowaniem. Oprócz raportu z badań
(zawierającego opisane wcześniej elementy), udostępnionego na stronach internetowych
Fundacji,

Regionalnego

Obserwatorium

Kultury

UAM

i

partnerów,

elementem
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podsumowującym projekt była prezentacja wyników badań podczas otwartej konferencji
prasowej zorganizowanej w siedzibie Centrum „Regionalnego Obserwatorium Kultury”
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła się ona 18 grudnia 2014 r.
Konferencja była jednocześnie okazją do medialnego zakończenia badania. Dzięki
konferencji projekt senioralny zyskał odpowiedni wymiar promocyjny (m.in. tego samego
dnia, w telewizji WTK, ukazał się wywiad z koordynatorem badania).
Wszyscy partnerzy (główni i regionalni) włączyli się aktywnie w działania promocyjne,
umieszczając na swoich stronach internatowych czy profilach facebookowych informacje
na temat podejmowanych w ramach projektu inicjatyw. Dzięki zaproszonym dziennikarzom
oraz informacjom wysyłanym przez organizatorów paneli dyskusyjnych do lokalnych
mediów, mieszkańcy województwa mieli okazję poznać założenia projektu oraz uzyskać
informacje o przebiegu poszczególnych paneli. Wśród mediów regionalnych informacje
o projekcie zamieściły m.in.: Aktualności Lokalne (Złotów), Radio Centrum (Kalisz),
internetowe

portale

informacyjne

Turek.net.pl,

iTurek.pl,

wrzesnia365.pl,

Czas

Ostrzeszowski, Dzień Dobry Oborniki, Gazeta Średzka, Głos Powiatu Średzkiego, Dzień
Szamotulski (Polska Głos Wielkopolski), Głos Wolsztyński, Grodziska Powiatowa, Nasz
Dzień Po Dniu (Grodzisk Wlkp.), Nasz Tygodnik Chodzieski, Nasz Dzień Po Dniu (Nowy
Tomyśl), Dzień Nowotomysko-Grodziski (Polska Głos Wielkopolski), Tydzień Ziemi
Śremskiej, Wasz Dzień Po Dniu (Wolsztyn), wiadomości Gminne (Opatówek), Życie
Krotoszyna,

Przegląd

Powiatowy

(Września),

magazyn

My50plus.pl,

portal

kulturawielkopolska.pl, oficjalne strony miast, gmin i powiatów (np. Grodzisk Wlkp., Nowy
Tomyśl, Oborniki, Śrem, Turek, Czarnków). Na stronie Fundacji Altum (www.fundacjaaltum.pl) i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM (www.rok.amu.edu.pl) pojawiały się
aktualne informacje o etapach realizacji projektu.
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2. Analiza cech społeczno-demograficznych respondentów badania ilościowego
Podczas etapu ilościowego projektu, przy pomocy ankiety, zespół badawczy zebrał
ofertę, wiedzę i opinie na temat osób starszych od 102 podmiotów, organizatorów życia
społeczno-kulturalnego w swoich regionach. Największa liczba badanych respondentów
pracowała w instytucjach kultury (były to zarówno biblioteki, centra i domy kultury, muzea,
teatr). Placówki kultury stanowiły 43,1% wszystkich podmiotów. Niemal co piąty (19,6%)
badany związany był z organizacją pozarządową (fundacje i stowarzyszenia działające
w sferze kultury i spraw społecznych – z tego obszaru wyłączono Uniwersytety Trzeciego
Wieku działające jako stowarzyszenia, które dla ujednolicenia włączono do kategorii
instytucji senioralnych). Nieco mniejszy odsetek badanych działał w ramach instytucji
senioralnej (17,6%) – klubu seniora, centrum senioralnego lub Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Natomiast 13,7% badanych było pracownikami instytucji pomocy społecznej (wśród
tych placówek znalazły się: dzienne domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki
pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, centra pomocy środowiskowej). Ankietę
wypełniły także osoby pracujące w organizacjach prywatnych (3,9%) i samorządzie (2%),
które swoje działania kierowały do osób starszych. Kwestionariusz ankiety w swoich
zamierzeniach nie był dystrybuowany do sektora samorządowego, ze względu na to, iż mimo
zarządzania czy nadzoru nad jednostkami kultury i pomocy społecznej, przedstawiciele
samorządów nie kierują bezpośrednio oferty do seniorów. Niemniej jednak w związku z tym,
iż otrzymaliśmy wypełnione ankiety (w części drugiej – dotyczącej opinii) od osób
pracujących w tym obszarze, zespół badawczy postanowi włączyć je do ogólnej analizy.
Biorąc pod uwagę nieznaczny ich odsetek, w bardziej szczegółowych analizach (zestawiając
poszczególne zmienne z formami prawno-organizacyjnymi) prezentujemy wyniki głównych
czterech form.
Wyk. 1. Forma prawno-organizacyjna badanych podmiotów
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Badane podmioty działy na terenie województwa wielkopolskiego a w szczególności
powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego,
grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, konińskiego, kościańskiego,
krotoszyńskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego,
ostrowskiego,

pilskiego,

pleszewskiego,

poznańskiego,

rawickiego,

słupeckiego,

szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego,
wrzesińskiego, złotowskiego oraz czterech miast (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno)
na prawach powiatu.
Największa liczba badanych podmiotów (36,3%) działała w mieście 6-20 tysięcznym.
Niemal co czwarta osoba wypełniająca ankietę (23,5%) pracowała w mieście liczącym 21-50
tysięcy mieszkańców. Kolejnymi obszarami działania podmiotów, pod względem ilości
badanych, były: tereny wiejskie (12,7%) oraz Poznań, stolica województwa w którym
mieszka ponad 100 tysięcy ludzi (11,8%). Prawie co dziesiąty (8,8%) badany podmiot działał
w dużym mieście liczącym 51-100 tysięcy mieszkańców. Najmniejszy odsetek badanych
(6,9%) pochodził z małych miast, w których mieszka do 5 tysięcy ludzi.
Wyk. 2. Wielkość miejscowości w której działa badany podmiot

11,8%

Wyk. 3. Płeć respondentów

Wieś

12,7%

Miasto do 5 tys.
8,8%

6,9%

Kobieta

23,0%

Miasto 6-20 tys.
Miasto 21-50 tys.

77,0%

Mężczyzna

Miasto 51-100 tys.

23,5%
36,3%

Miasto pow. 100
tys.

Wśród osób które wypełniły ankietę dominowały kobiety, które stanowiły 77%
badanych. W związku z tym blisko co czwarty badany (23%) był mężczyzną. Najmłodsza
osoba, która wypełniła ankietę miała 21 lat, najstarsza 80. Średni wiek respondentów wynosił
51 lat. Największą średnią wieku mieliśmy w przypadku osób działających w instytucjach
senioralnych (śr. 63,18). W pozostałych formach organizacyjnych średnia wieku oscylowała
w okolicach 50 lat: 52,05 (organizacja pozarządowa), 50,50 (instytucja pomocy społecznej)
i 50,07 (instytucja kultury).
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Wyk. 4. Respondenci w podziale na grupy wiekowe
35%
30%
25%
20%
15%
10%

31,3%

29,3%

51-60

pow. 60 lat

18,2%
10,1%

11,1%

do 30 lat

31-40

5%
0%

41-50

Dzieląc respondentów ze względu na wiek i przyporządkowując ich do odpowiedniej
grupy widzimy, iż niemal co trzeci badany (31,3%) należy do grupy osób mającej 51-60 lat.
Prawie 30% badanych znajduje się w najstarszej grupie wiekowej (29,3%). Dalej
odnajdziemy 18,2% osób w wieku 41-50 lat i 11,1% w wieku 31-40. Co dziesiąty badany
(10,1%) znajduje się w najmłodszej i najmniej licznej grupie wiekowej – osób do 30 roku
życia.
W ankiecie także zadano, badanym podmiotom, pytanie o szacunkową liczbę osób
starszych regularnie korzystających z ich oferty. Badane podmioty podawały różne liczby.
Najmniejsze wskazanie dotyczyło 10 osób. Największa wartość wynosiła aż 10000 seniorów
i związana była z instytucją działającą w Poznaniu. Średnia (uwzględniająca tą największą
liczbę uczestników) wyniosła 249 osób. Kiedy jednak wyłączymy z analizy największe
wskazanie uzyskamy średnią na poziomie 138 osób. Co dziesiąty badany podmiot (11,2%)
szacuje, iż regularnie uczestniczących w jego ofercie jest 50 osób starszych. To najczęściej
wskazywana liczba. Dalej były wskazania: 200 (7,9%), 60 (6,7%) i 120 (6,7%). Średnio
najwięcej seniorów-uczestników życia danej placówki deklarowały instytucje senioralne
(śr. 192), potem instytucje kultury (śr. 143), organizacje pozarządowe (śr. 125). Najniższa
średnia liczba osób korzystających z oferty kulturalnej dotyczyła instytucji pomocy
społecznej (śr. 92).
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III. OFERTA działań społeczno-kulturalnych kierowana do seniorów
1. TEMATYKA inicjatyw
Wyk. 5. Działania skierowane do seniorów (w 2013 i 2014 r.) – tematyka zajęć/ kursów/ klubów/ kółek
Tak
45,8%
Kursy komputerowe
45,8%
Rękodzieło
43,2%
Zajęcia sportowe i ruchowe
40,6%
Zajęcia plastyczne
35,4%
Zajęcia historyczne
30,2%
Zajęcia i sekcje turystyczne
29,2%
Zajęcia o literaturze
29,2%
Kluby / koła międzypokoleniowe
28,1%
Kursy językowe / lektoraty
27,1%
Zajęcia i zespoły muzyczne
24,0%
Zajęcia z obszaru medycyny/ zdrowia
24,0%
Kursy tańca / zajęcia taneczne
21,9%
Zajęcia kulinarne
19,8%
Zajęcia psychologiczne
19,8%
Zajęcia i grupy teatralne / kabaretowe
18,8%
Sekcje gier towarzyskich
18,8%
Zajęcia i koła fotograficzne
16,7%
Kluby / sekcje wolontariatu
15,6%
Zajęcia dotyczące treningu pamięci
12,5%
Brak osobnej oferty dla seniorów
Warsztaty literackie / dziennikarskie 11,5%
Zajęcia i koła filmowe 7,3%
Zajęcia przygotowujące do emerytury 4,2%
0%

10%

20%

Nie
54,2%
54,2%
56,8%
59,4%
64,6%
69,8%
70,8%
70,8%
71,9%
72,9%
76,0%
76,0%
78,1%
80,2%
80,2%
81,3%
81,3%
83,3%
84,4%
87,5%
88,5%
92,7%

95,8%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

W swojej pierwszej części ankieta kierowana do organizatorów życia społecznokulturalnego w województwie wielkopolskim zawierała szereg pytań określających spektrum
działań kierowanych przez te podmioty do osób starszych. Badani mieli możliwość
wskazania, które z działań były przez nich realizowane w 2013 i 2014 roku. Lista zawierała
dwadzieścia dwie kategorie zajęć tematycznych oraz dodatkowo, kategorię o braku specjalnej
oferty kierowanej wyłącznie do osób starszych:
(1) Zajęcia i zespoły muzyczne (np. chór, zespół ludowy, gra na instrumentach)
(2) Zajęcia plastyczne (np. rysunek, malarstwo)
(3) Kursy tańca / zajęcia taneczne
(4) Rękodzieło (np. haft, ceramika, decoupage)
(5) Zajęcia i grupy teatralne / kabaretowe
(6) Zajęcia i koła fotograficzne
(7) Zajęcia i koła filmowe
(8) Zajęcia o literaturze (w tym kluby czytelników)
(9) Sekcje gier towarzyskich (np. brydż, szachy, gry planszowe)
(10) Kursy językowe /lektoraty
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(11) Kursy komputerowe
(12) Zajęcia sportowe i ruchowe
(13) Zajęcia i sekcje turystyczne / krajoznawstwo
(14) Zajęcia kulinarne
(15) Zajęcia historyczne/ historia lokalna/ regionalizm
(16) Zajęcia z obszaru medycyny / zdrowia
(17) Warsztaty literackie / dziennikarskie / twórczego pisania
(18) Zajęcia psychologiczno-terapeutyczne / psychoedukacja / rozwój osobisty
(19) Zajęcia przygotowujące do emerytury lub późnej starości
(20) Zajęcia dotyczące treningu pamięci
(21) Kluby / sekcje wolontariatu
(22) Kluby / koła międzypokoleniowe / zajęcia osób starszych z młodzieżą, dziećmi
(23) Nie mamy osobnej oferty dla seniorów, ale wśród odbiorców naszej działalności jest
dużo osób starszych
Największa ilość działań kierowanych do seniorów należy do obszarów związanych
z: kursami komputerowymi (45,8%), rękodziełem (45,8%), zajęciami sportowymi
i ruchowymi (43,2%), plastycznymi (40,6%) historycznymi (35,4%) oraz zajęciami i sekcjami
turystycznymi (30,2%). Analiza wskazań respondentów wyraźnie pokazuje najpopularniejszą
tematykę

działań

kierowanych

do

osób

starszych.

Widać

wyraźnie

tendencję

do organizowania dla seniorów zajęć związanych z nowymi technologiami (obsługą
komputera i Internetu) – co wydaje się być odpowiedzią na coraz bardziej cyfrową
rzeczywistość, która nas otacza. Nieumiejętność posługiwania się komputerem i nowymi
technologiami stanowi powód do cyfrowego wykluczenia. Liczne badania wyraźnie pokazują,
że osoby starsze tworzą grupę wiekową, która w najmniejszym stopniu korzysta z Internetu.
Badania społeczne (m.in. CBOS, Diagnoza społeczna 2013, NetTrack) pokazują jednak
coroczny wzrost seniorów, którzy sięgają po zasoby sieci51. Kursy komputerowe
organizowane przez badane podmioty są zatem przykładem odpowiedzi na rosnące potrzeby
seniorów, którzy coraz aktywniej przełamują swoje wykluczenie w tym obszarze. Równie
popularnym obszarem zajęć są zajęcia z rękodzieła – np. haftu, ceramiki czy decoupage’u.
Pogłębiona (w jakościowej części badań) analiza tej kategorii wskazuje na dominację kobiet
uczęszczających w tego rodzaju zajęciach. Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia w kontekście
omawianych w dalszej części raportu przyczyn dużo niższej frekwencji mężczyzn
– uczestników życia społeczno-kulturalnego. Rosnąca aktywność osób starszych odnajduje
swoje odzwierciedlenie w trzeciej pod względem popularności kategorii – zajęć sportowych
i ruchowych. Większa świadomość zdrowego (i co za tym idzie aktywnego) trybu życia jest
odzwierciedleniem wysokiej lokaty tego typu działań. Na kolejnych miejscach odnajdziemy
51

„Portret internauty” (CBOS, Gazeta.pl), „Korzystanie z Internetu” (CBOS), „Diagnoza społeczna 2013.
Warunki i jakość życia Polaków”, NetTrack (Millward Brown)
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zarówno malarstwo i rysunek (zajęcia plastyczne) jak i ofertę związaną z historią, także
tą lokalną i regionalizmem, pokazującą duże zainteresowanie seniorów tym obszarem. Warto
zwrócić uwagę na dużą liczbę działań związanych z turystyką (sekcje turystyczne
/ krajoznawstwo). Popularność tego wskazania ukazuje chęć podróżowania tej grupy
społecznej i jej otwartość na poznawanie nowych miejsc. Choć z pewnością polskim
seniorom (głównie ze względów ekonomicznych) daleko jest do osób starszych z krajów
zachodniej Europy, podróżujących po Starym Kontynencie (i nie tylko), to jednak coraz
częściej i chętniej wyruszają na wycieczki, poznają nowe miejsca, ludzi, kulturę poszerzając
tym samym swoje horyzonty.
Otwartość seniorów na inną kulturę widoczna jest również w popularnej formie
działań związanych z kursami językowymi / lektoratami (28,1%). W kontekście ważnego
(nie tylko w tym raporcie) tematu projektów międzypokoleniowych należy zauważyć,
że działania w tym obszarze deklaruje spora grupa badanych podmiotów (29,2%). Martwić
może niewykorzystanie potencjału jaki jest związany z wolontariatem seniorów. Działania
w ramach wolontariatu odbywają się w 16,7% badanych podmiotów. Pomoc innym
(być może również seniorom zamkniętym w czterech ściana własnych domów) może
przynieść wiele korzyści. Od zmiany wizerunku osób starszych zaangażowanych w działania
na rzecz innych, przez zagospodarowanie (czasem nadmiernej ilości) wolnego czasu,
po zaspokojenie bardzo ważnej (nie tylko dla osób starszych) potrzeby poczucia „bycia
potrzebnym”.
Wśród 23 kategorii tematycznych na ostatnich miejscach znalazły się: warsztaty
literackie, dziennikarskie i twórczego pisania (11,5%), zajęcia i koła filmowe (7,3%) oraz
przygotowujące do emerytury i późnej starości (4,2%). Zastanawiać może także relatywnie
niewielka liczba działań mających na celu polepszenie kondycji intelektualnej osób starszych,
takich jak trening pamięci (15,6%). Ten obszar oraz najmniej popularne wskazanie (zajęcia
przygotowujące do emerytury i późnej starości) pokazują, że mamy jeszcze sporo
do nadrobienia w kwestii pewnych systemowych rozwiązań polityki senioralnej i działań
edukujących przygotowujących społeczeństwo do „dobrej” starości w myśl koncepcji
pomyślnego starzenia się (succesfull ageing). Ten aspekt może niepokoić szczególnie kiedy
weźmiemy

pod

uwagę

szybkie

tempo

starzenia

się

polskiego

społeczeństwa.
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2. FORMY I OBSZARY inicjatyw
Wyk. 6. Działania skierowane do seniorów (w 2013 i 2014 r.) – formy i obszary działań/wydarzeń
Tak
69,1%
Impreza okolicznościowa
60,8%
Wystawa, wernisaż
58,8%
Wycieczka
57,7%
Impreza plenerowa
45,4%
Spotkanie z ciekawym człowiekiem
44,3%
Spotkanie autorskie
42,3%
Koncert zaproszonych artystów
40,2%
Wyjście do kina, teatru
36,1%
Zabawa taneczna
36,1%
Spotkania integracyjne organizacji seniorskich
34,0%
Wykład naukowy
34,0%
Występy lokalnych grup artystycznych
32,3%
Konkursy
32,0%
Występy sekcji/ grupy seniorów
26,8%
Wydarzenia sportowe
25,8%
Seanse filmowe
24,7%
Projekt międzypokoleniowy
Prezentacja sprzętu/ oferty dla osób starszych 12,4%
Dzień otwarty 11,3%
Spotkania/zebrania mieszkańców 11,3%
Konferencja naukowa 9,3%
Debata 8,2%
Pielgrzymka 6,2%
Pokaz mody 5,2%
Kampania społeczna 3,1%
Bank wymiany czasu
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30,9%
39,2%
41,2%
42,3%
54,6%
55,7%
57,7%
59,8%
63,9%
63,9%
66,0%
66,0%
67,7%
68,0%
73,2%
74,2%
75,3%
87,6%
88,7%
88,7%
90,7%
91,8%
93,8%
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96,9%
100,0%
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Badani organizatorzy życia społeczno-kulturalnego poproszeni zostali także
o wskazanie form i obszarów działań, które udało się im zorganizować dla osób starszych
w ciągu ostatnich dwóch lat. Lista zawierała dwadzieścia sześć różnorodnych elementów:
(1) Impreza okolicznościowa (np.: wigilia, nowy rok, andrzejki, walentynki, dzień kobiet, imieniny)
(2) Impreza plenerowa (np.: piknik, festyn, majówka, dzień sportu, dzień sąsiada)
(3) Wydarzenia sportowe (np.: turnieje, rozgrywki)
(4) Konkursy
(5) Dzień otwarty i prezentacja oferty dla seniorów
(6) Wystawa, wernisaż
(7) Zabawa taneczna / potańcówka / dyskoteka
(8) Występy sekcji / grupy seniorów (np.: chóru, grupy teatralnej, grupy tanecznej), w tym
występy wyjazdowe
(9) Występy lokalnych grup artystycznych (np dzieci, uczniów, zespołów ludowych,
zespołów amatorskich)
(10) Koncert zaproszonych artystów
(11) Konferencja naukowa
(12) Wycieczka / wyjazd / rajd turystyczny
(13) Wyjście do kina, teatru, muzeum, filharmonii i innych instytucji kultury
(14) Pielgrzymka
(15) Spotkanie autorskie
(16) Pokaz mody
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(17) Debata
(18) Wykład naukowy
(19) Spotkanie z ciekawym człowiekiem
(20) Projekt międzypokoleniowy
(21) Prezentacja sprzętu / oferty dla osób starszych
(22) Kampania społeczna
(23) Bank wymiany czasu, umiejętności
(24) Seanse filmowe
(25) Spotkania /zebrania mieszkańców w celu organizacji wspólnego przedsięwzięcia
(26) Spotkania integracyjne / organizacyjne lokalnych organizacji seniorskich
Najpopularniejszą formą zajęć okazały się być imprezy okolicznościowe (69,1%).
Popularność tej formy pokazuje wyraźnie jak istotną rolę odgrywają spotkanie towarzyskie,
kontakt z innymi osobami oraz wspólne obchodzenie świąt i uroczystości w motywowaniu
osób starszych do wyjścia z domu. Na kolejnych wysokich miejscach pod względem
popularności są: wystawy i wernisaże (60,8%), wycieczki, wyjazdy, rajdy turystyczne
(58,8%), imprezy plenerowe - np.: piknik, festyn, majówka, dzień sportu, dzień sąsiada
(57,7%). W tych formach również odnajdziemy potrzebę budowania wspólnoty i spędzania
czasu w większym gronie osób. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż sporym zainteresowaniem
organizatorów cieszy się propozycja spotkań z konkretną osobą (i tematem). Przybiera ona
różne formy: spotkań z ciekawym człowiekiem (45,4%), spotkań autorskich (44,3%) czy
wykładów naukowych (34%). Organizatorzy życia senioralnego relatywnie często proponują
osobom starszym koncerty zaproszonych artystów (42,3%), wyjścia do instytucji kultury
- np. kina, teatru, filharmonii (40,2%). Popularne są także zabawy taneczne, potańcówki,
dyskoteki (36,1%) oraz spotkania (np. o charakterze organizacyjnym i integracyjnym)
lokalnych organizacji seniorskich (36,1%).
Spośród 26 form działań dla seniorów najrzadziej organizowane są: debaty (8,2%),
pielgrzymki (6,2%), pokazy mody (5,2%), kampanie społeczne (3,1%). Żaden badany
podmiot nie zorganizował w 2013 i 2014 roku banku wymiany czasu, umiejętności. O ile
specyfika (czy, w przypadku kampanii społecznej, nakład finansowy) mogą tłumaczyć
mniejszą chęć badanych podmiotów do organizacji wyżej wymienionych form to wydaje się,
że w przypadku banku wymiany czasu i umiejętności problemem jest mała świadomość
istnienia takiej formy i korzyści, jakie może przynieść. Banki wymiany są formą
obustronnego wolontariatu, w którym „walutą” wymienianą stają się umiejętności (których
inna osoba/inne osoby nie posiada/ją). Korzyści płynące z takiej aktywności (m.in. możliwość
dzielenia się z innymi swoimi umiejętnościami) i bezkosztowość (w sensie stricte
finansowym) powinny zachęcać do organizacji tego typu form dla osób starszych.
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3. OFERTA kierowana do osób starszych - wystawcy Targów „Aktywni 50+”
Podczas jednego z etapów badawczych poddano analizie wystawców targowych.
Wybrano 55 podmiotów prezentujących swoją ofertę podczas V edycji Targów „Aktywni
50+”, która odbyła się 5-6 kwietnia w Poznaniu. Dzięki pomocy i zaangażowaniu Centrum
Inicjatywy Senioralnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich udało się zrealizować
badania

w

przestrzeni

targowej.

Kilkunastu

ankieterów

przy

pomocy

wywiadu

kwestionariuszowego zbierało od wystawców opinie i informacje na temat ich działalności
oraz oferty, jaką kierują do osób starszych. Ze względu na tematykę projektu, spośród
wszystkich podmiotów wystawiających swoją ofertę na targach, wybrano te, które mają swoje
siedziby w województwie wielkopolskim i których działalność mogła być związana ze sferą
społeczną i/lub kulturalną. Ankieterzy nie przeprowadzali zatem rozmów z przedstawicielami
usług medycznych czy farmaceutycznych. Wśród badanych podmiotów znalazły się bardzo
różne firmy, instytucje i organizacje trzeciego sektora z całego województwa 52. Zdecydowana
większość badanych wystawców należała do sektora pozarządowego (38). Badanych
podmiotów sektora publicznego było dziewięć. Natomiast prywatnego – osiem. Można
wyszczególnić kilka obszarów, w których badane podmioty realizują swoją ofertę53.
Instytucje/ organizacje senioralne (10 podmiotów), pomoc społeczna (10), zdrowie,
rehabilitacja, styl życia (10), kultura, dziedzictwo historyczne (8), informacyjne, naukowe (5),
turystyka, promocja regionu (4), aktywizacja społeczna (4), aktywizacja zawodowa (2),
bezpieczeństwo (1), wypoczynek (1). Wymienione elementy pokazują zakres działań,
w których seniorzy są szczególnie pożądana grupą społeczną. Oferta badanych podmiotów
kierowana do osób starszych jest niezwykle bogata. Podzielona została na 8 głównych
obszarów. Dla ułatwienia i pokazania skali przy każdym z nich umieszczono w nawiasie
liczbę będącą sumą niepowtarzających się inicjatyw w każdym z wyodrębnionych obszarów.
 Pasja, hobby (65 form/obszarów zajęć):
warsztaty plastyczne (z rysunku i malowania), teatralne, muzyczne; kurs fotograficzny
powiązany z wystawą w szkołach; kursy ikebany (artystycznego układania kwiatów),
decoupage; zabawy taneczne (ruch + muzyka); wystawy prac seniorów; spotkania muzyczne;
spotkania typowo świąteczne – nauka wyrobu gadżetów świątecznych, spotkania literackie
52

Wśród badanych znalazło się 39 podmiotów z Poznania oraz 16 z różnej wielkości wsi i miast
w Wielkopolsce. Nazwy badanych podmiotów oraz dane teleadresowe i dotyczące oferty znajdują się
w końcowej części raportu.
53
Do każdego z badanych podmiotów przypisano jeden obszar. Należy mieć świadomość, że niektóre podmioty
realizują działania w ramach kilku obszarów. W takich przypadkach przypisano wystawcy obszar, w którym
znajduje się najwięcej oferowanych przez niego usług.
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dla osób starszych połączone ze sprzedażą tematyczną; rekreacyjna jazda konna (na koniach
przystosowanych do hipoterapii); audiobooki (ze względu na problemy z odczytaniem małego
druku przez osoby starsze); brydż; Bingo; zumba; wieczorki taneczne; nauka salsy; taniec
towarzyski; filcowanie (nauka wytwarzania drobnych dekoracji, biżuterii przy pomocy filcu);
uczestniczenie w konkursach artystycznych; kółko teatralne seniorów („przedstawienia
odbywają się w szkołach i przedszkolach”); klub filmowy (oglądanie filmów i dyskusje);
prowadzenie chóru; festiwal piosenki seniorów; plenery malarskie; warsztaty rękodzielnicze,
taneczne, złotnicze, intarsyjne, stolarskie, ceramiczne; zespół ludowy (wyjazdy na: koncerty,
festiwale, przeglądy); wyjścia do teatru, kina, opery, muzeum, na wystawy; warsztaty
florystyczne; Amatorski Klub Literacki- („wydamy tomik poezji swoich członków”);
warsztaty bębniarskie; nauka gry na instrumentach; nauka śpiewu; szkolenie z kuchni
regionalnej; spotkania z gośćmi (artystami, podróżnikami, muzykami); warsztaty artystyczne
z haftu i dekoracji; kąciki poezji; warsztaty z rękodzieła; tworzenie biżuterii; organizowanie
wystaw złożonych z prac członków stowarzyszenia oraz ich sprzedaż; sekcja szachowa;
warsztaty orgiami.
 Zdrowie, kondycja - również psychiczna (46):
nordic walking; fizjoterapia; fizjoterapia w odnowie biologicznej; zoofizjoterapia; trening
pamięci i usprawnienie kondycji psychoruchowej; warsztaty metodą TREmix „Uwolnij stres
i napięcia z ciała"; medytacja dynamiczna (poruszanie się w rytm muzyki); wykład o traumie;
wykład o stresie; świadomy oddech; warsztaty dla niepełnosprawnych; rehabilitacja; badanie
składu ciała oceniające masę mięśniową; warsztaty dietetyczne; mistrzostwa polski seniorów
„Senioriada”; warsztaty kosmetyczne; aqua gimnastyka; masaż i automasaż; spartakiady; gra
w bule; dogoterapia; gimnastyka: zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę, wykorzystujące
elementy jogi, tai chi i pilatesa; spotkania dotyczące żywienia połączone z warsztatami
kulinarnymi; tworzenie własnych kosmetyków; badania wieku biologicznego; joga;
arteterapia; coachingi, rozwój osobisty; relaksacja; terapia krawiecka; wsparcie po operacji
oraz tworzenie dostępu do wiedzy na temat; organizacja poradnictwa medycznego;
organizacja poradnictwa psychologicznego.
 Integracja (15):
wolontariat dla osób 50+; współpraca z młodzieżą (stanowiąca obustronną korzyść dla
uczestników); wyzwalanie świadomości obywatelskiej; spotkania z radnymi (w celu
przekonania ludzi starszych, że również mają dużo do powiedzenia w kwestii związanej
z polityką); warsztaty poruszające problematykę konfliktów międzypokoleniowych;
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organizacja festynów i imprez okolicznościowych; imprezy plenerowe; bale karnawałowe;
Festyn Rodzinny (integracja międzypokoleniowa; zajęcia angażujące dzieci ze świetlicy
socjoterapeutycznej - umożliwiające wzajemny kontakt przedstawicielom obu grup
wiekowych); spotkania towarzysko-hobbystyczne (np. odbywające się w ramach Klubu
Brydżowego i Klubu Podróżnika); spotkania świąteczne czy integracyjne; wspólne czytanie
przez seniorów bajek dzieciom ze szkoły podstawowej oraz nauka gry w szachy dla chętnych
dzieci.
 Nauka (14):
nauka języków obcych; nauka jazdy bryczką; warsztaty informatyczne (korzystanie z tabletu
dla seniorów); kursy komputerowe dla seniorów (np. nauka obsługi komputera przy pomocy
opiekuna – gimnazjalisty); wykłady (np. o tematyce związanej z gwarą, historią sztuki,
literatury, poezji, „Unia Europejska dla seniorów”); szkolenia metodyczne – praca z osobami
starszymi, szkolenia dla kadr; staże, szkolenia, dotacje na otwarcie własnej działalności;
spotkania ze stylistką; trening asertywności; cykliczne konferencje oraz zjazdy naukowe.
 Turystyka (14):
wczasy; spotkania w starych poznańskich dzielnicach; organizacja imprez turystycznorekreacyjnych (wycieczki tematyczne, np. szlakiem impresjonistów, szlakiem walca);
zwiedzanie miast, miejsc historycznych; wyjazdy do teatru, kina, opery, muzeów, galerii;
pielgrzymki; wyjazdy do sanatoriów; organizacja wędrówek, marszy i złazów; wycieczki
krajoznawcze (np. szlakiem wiatraków, szlakiem drewnianych kościołów); wyjazdy
na grzyby; rajdy rowerowe.
 Projekty/Programy (12):


„Senior z inicjatywą”: happening uliczny, konferencja, przegląd twórczości artystycznej
(chóry, teatr);



„Bądź piękna po 50tce”: szkolenia z zakresu stylizacji, wizażu i dietetyki;



„Zdrowy Senior Aktywnym Uczestnikiem Lokalnej Społeczności” (wolontariusze
odwiedzają co miesiąc seniorów w domu, biorą od nich recepty i wykupują im leki);



„Jesień życia wyzwaniem dla aktywnego seniora”: kursy samoobrony, gimnastyka
usprawniająca, zajęcia na basenie, warsztaty aktywności twórczej;



„Edukacja kluczem do pogodnej starości” : kursy komputerowe, nauka języka angielskiego,
warsztaty pt. wolontariusz 60+ ,warsztaty świadomy senior-bezpieczny senior,



„Świadomy senior – zdrowy i pogodny senior”: spotkania z gerontologiem, warsztaty
aktywności twórczej, organizacja wspólnych wyjść na siłownię;
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„Latający Uniwersytet Gerontologiczny”: propagowanie profilaktyki zdrowotnej;



„HELPS” : poprawa jakości życia osób starszych w miastach, przez udzielenie im wsparcia
przy użyciu rozwiązań informatycznych - komputery dotykowe z komendą głosową,
wskazujące

jak

samemu

wykonać

badania,

stanowiące

wsparcie

dla

osób

niepełnosprawnych z dysfunkcjami pamięci – program przypomina o zaplanowanych
wydarzeniach, o istotnych czynnościach;


„Inteligentny dom”: w domu umieszcza się czujniki bezprzewodowe oraz „inteligentne
gniazdka”, które łączą się z urządzeniami domowymi tj. żelazko, tv, grzejnik, przekazując
informację na wypadek, gdyby te urządzenia były włączone oraz wyłączając je; czujniki
ruchu wychwytują informację, że nikogo nie ma w pomieszczeniu, a światło zostało
zapalone, urządzenie samo je gasi; opaski na rękę, które wykrywają upadek lub zasłabnięcie
generując przy tym informację do opiekuna danej osoby; opaski umożliwiające pomiar
pulsu – gdy wskazania są niepokojące, wysyłany jest sygnał alarmowy;



„Informator seniora”: aplikacja, która zawiera zaktualizowane informacje na temat
bieżących wydarzeń kulturalnych (pomysł, by połączyć aplikację z kartą PEKA);



„Poznański bank czasu”: wspieramy system bezpłatnej wymiany usług i umiejętności,
w którym walutą jest czas poświęcony na wykonanie usługi – niezależnie od jej rodzaju;



„Targi różności”: spotkania z wymianą ubrań, książek, płyt, biżuterii i jedzenia „domowej
roboty”.
 Pomoc społeczna (11):

oferowanie usług opiekuńczych; całodzienna opieka nad samotnymi osobami starszymi;
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych; walka z samotnością, zaspokajanie potrzeby
przebywania w grupie i zorganizowania czasu wolnego; zbiórka żywności i ubrań dla osób
starszych, będących w potrzebie; wolontariusze odwiedzają osoby starsze w domach
i spędzają z nimi czas; kawa i herbata za 1zł dla każdej osoby 60+; pomoc koleżeńska
(odwiedziny w domu, organizowanie pomocy przy robieniu zakupów, sprzątaniu).
 Bezpieczeństwo (6):
wykłady na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym; prowadzenie szkoleń z unikania
zagrożeń, samoobrony; wykłady dotyczące bezpieczeństwa zawierania umów czy
zapobiegania przestępczości; organizacja poradnictwa prawnego.
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4. MOTYWACJE osób tworzących oferty dla seniorów – wystawcy targowi
Ciekawym polem analizy jest aspekt motywacji. Odpowiedź oferentów na pytanie:
„Dlaczego Państwo zajmują się działaniami kierowanymi do osób starszych?”. Wśród
motywacji pojawiły się takie, które podkreślały dostrzeżenie „potrzeb” rynku:
Zauważenie pewnej niszy w obszarze pomocy osobom starszym – nie miał kto tego robić
(OB)54
Niejako potrzeba rynku wymaga dostosowania wszelkich ofert dla osób starszych (OB)
Odpowiedź na pojawiającą się potrzebę (OB)

Wystawcy zauważali także coraz liczniejsza grupę osób starszych, które chętnie włączają się
w proponowane przez nich inicjatywy:
Seniorzy to znaczna liczebnie grupa potencjalnych odbiorców, osoby starsze same
zgłaszają swoje potrzeby (OB)
Duże zainteresowanie zajęciami (PU)
1/4 Poznaniaków jest w wieku ok. 60 lat (PR)

Część motywacji związana jest z pomocą, zaspokojeniem potrzeb (głównie aktywności) oraz
zrozumieniem tej grupy społecznej wynikającym z doświadczeń osób tworzących daną
organizację:
Pomoc osobom starszym, które są samotne (OB)
Osoby zajmujące się działalnością same są w podeszłym wieku, wiedzą jak to jest być
osobą starszą oraz jakie są potrzeby takich osób (OB)
Rozrywka, walka z samotnością, chęć przebywania w grupie i zorganizowania czasu
wolnego (OB)

Motywacją do tworzenia ofert dla osób starszych jest także dostrzeżenie „dobrego
momentu” dla tej grupy wiekowej oraz specyficznych cech seniorów, umożliwiających
kierowanie do nich swojej oferty:
Starsi ludzie mają czas, by pracować nad sobą a to okazja do aktywizacji (…) Oferta
skierowana jest również dla osób schorowanych, niepełnosprawnych, a wśród seniorów
można i takie grupy spotkać (PR)
Jest to bardzo ważna grupa społeczna, szczególnie narażona na ryzyko padnięcia ofiarą
oszustwa czy przestępstwa (PU)

54

W nawiasie ujęto rodzaj sektora z którego pochodzi wystawca: OB – sektor obywatelski, PU – sektor
publiczny, PR – sektor prywatny.
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5. OCENA wybranych aspektów działań kierowanych do osób starszych
Badane osoby poproszone zostały o ocenę różnych aspektów oferty społecznokulturalnej kierowanej do osób starszych. Oceny dotyczyły takich obszarów jak: dostępność,
liczba miejsc, liczba inicjatyw, różnorodność oferty, liczba uczestników, liczba działań
międzygeneracyjnych, skuteczność informacji o ofercie w odniesieniu do miejscowości,
w której działa dany podmiot. W ankiecie obszary poddawane ocenie przedstawiały się
następująco:
A. Liczba inicjatyw/ działań kierowanych do osób starszych w Pana/i miejscowości
B. Różnorodność inicjatyw/ działań kierowanych do osób starszych w Pana/i miejscowości
C. Liczba miejsc/instytucji/organizacji dla seniorów w Pana/i miejscowości
D. Aktywność miejsc/instytucji/organizacji dla seniorów w Pana/i miejscowości
E. Liczba aktywnych uczestników-seniorów działań kulturalno-społecznych w Pana/i
miejscowości
F. Dostępność miejsc, w których odbywają się działania dla osób starszych
G. Skuteczność promocji i informacji dotyczących wydarzeń dla seniorów
H. Liczba działań/projektów międzypokoleniowych w Pana/i miejscowości
Każdy aspekt oceniany był w skali od 1 (ocena niedostateczna) do 5 (bardzo dobra).
W przypadku braku wiedzy w danym obszarze respondenci mogli wpisać „0”. Dzięki temu
mogliśmy liczyć na bardziej precyzyjne oceny osób, które miały wiedzę w danym zakresie.
Wyk. 7. Średnia ocena wybranych aspektów działań kierowanych do osób starszych
4
3,5
3
2,5
2

3,76

3,74

3,70

3,65

1,5

3,55

3,23

3,10

2,68

1
0,5
0
Liczba inicjatyw Aktywność miejsc Liczba miejsc

Dostępność

RóżnorodnośćSkuteczność promocji
Liczba aktywnych Liczba działań
i informacji
uczestników międzypokoleniowych

Analiza średnich ocen pokazała, że w opinii badanych najkorzystniej oceniane są aspekty
liczby inicjatyw kierowanych do seniorów (śr. 3,76) oraz aktywność miejsc/instytucji/organizacji
działających dla seniorów (śr. 3,74). Nieco gorzej oceniona została liczba miejsc (instytucji,
organizacji) dla osób starszych (śr. 3,70) a następnie ich dostępność (śr. 3,65). Na średnim poziomie
oceniona została różnorodność inicjatyw (śr. 3,55). Mało korzystnie oceniono skuteczność
informacji i promocji o tych działaniach (śr. 3,23) oraz liczbę aktywnych osób starszych (śr. 3,10).
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Zdecydowanie najmniej korzystnie respondenci ocenili liczbę działań międzypokoleniowych
(śr. 2,68). Wskazania te pokazują, że badani dostrzegają (i relatywnie wysoko oceniają) zarówno
liczbę inicjatyw dla osób starszych jak i miejsc (czy organizacji senioralnych) oraz ich aktywność.
Pewne problemy dostrzegają w aspekcie ich różnorodności i dostępności, ale największe trudności
widzą w skuteczności ich promocji i informacji oraz liczbie aktywnych uczestników-seniorów.
Zdecydowanie

najgorzej

ocenianym

obszarem

jest

liczba

o

działań

charakterze

międzypokoleniowym. Wskazania te jasno pokazują jak trudne jest to pole i jak duże jest
to wyzwanie (i obszar do zagospodarowania) dla miejsc organizujących ofertę kierowaną
do seniorów.
Wyk. 8-15. Ocena wybranych aspektów działań kierowanych do osób starszych
Ocena – liczba inicjatyw/działań
kierowanych do osób starszych

Ocena – różnorodność inicjatyw/działań
kierowanych do osób starszych

5,2%
8,2%

2,0% 5,1%
21,6%

Ocena – liczba
miejsc/instytucji/organizacji dla
seniorów

14,3%

4,0%

11,2%

7,1%
22,2%

7,1%

27,8%
24,2%

28,6%

38,8%
35,4%

37,1%

Ocena – aktywność miejsc/instytucji/
organizacji dla seniorów

Ocena – liczba aktywnych uczestnikówseniorów działań kulturalno-społecznych
7,3%

2,0% 5,1%
7,1%

Ocena – dostępność miejsc, w których
odbywają się działania dla seniorów

5,2%

4,0% 3,0%

5,2%

20,2%

7,1%

15,2%

21,9%
12,5%

23,2%

24,2%

47,5%

41,4%

47,9%

Ocena – skuteczność promocji i
informacji o wydarzeniach dla seniorów
5,1%

7,1%

Ocena – liczba działań/projektów
międzypokoleniowych

Legenda - oceny od 1 (ocena
niedostateczna) do 5 (bardzo dobra) oraz
0 jako „nie mam wiedzy”

4,1%

8,2%

20,4%

16,3%

14,3%
29,6%
12,2%
21,4%

35,7%

25,5%
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6. ZROZUMIENIE POTRZEB osób starszych – porównanie: uczestnik - organizator
Kluczową umiejętnością, która cechować powinna dobrych organizatorów wydarzeń
jest umiejętność trafnego rozpoznania oczekiwań i potrzeb grup osób, do których kierowana
jest oferta. W tym kontekście zestawienie ze sobą opinii dotyczących istotnych czynników,
decydujących o wyborze danego wydarzenia przez osoby starsze z opiniami osób
organizujących te wydarzenia wydaje się szczególnie ciekawe. Porównanie opinii na temat
czynników determinujących wybór wydarzenia jest możliwe dzięki ogólnopolskim badaniom
przeprowadzonym przez nasz zespół w 2012 roku: „Po co seniorom kultura? Badania
kulturalnych aktywności osób starszych” (finansowanym ze środków Związku Miast Polskich
i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W części ilościowej projektu z 2012 roku
przebadano 534 aktywnych osób starszych – uczestników różnych wydarzeń kulturalnych
w 35 miastach w Polsce. Dzięki badaniom z 2012 r. zespół mógł zestawić wybrane pytania
i porównać odpowiedzi obu stron – zarówno uczestników jak i organizatorów. Analiza
porównawcza otworzyła nam możliwość szukania odpowiedzi na niezwykle ważne pytanie
– czy organizatorzy prawidłowo odczytują i rozumieją potrzeby osób starszych?
Obie grupy poproszone zostały w ankiecie dokładnie o to samo: „proszę wskazać
co Pana/i zdaniem jest, a co nie jest istotne dla osób starszych przy wyborze wydarzenia
kulturalnego?”. Identyczna była także liczba kategorii (czynników) oraz kafeteria odpowiedzi
(wybór między: istotne/ nieistotne).
Wyk. 16. Czynniki istotne przy wyborze wydarzenia kulturalnego - opinie badanych seniorów [2012 r.]
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Wybór wydarzeń kulturalnych jest zwykle kwestią indywidualnego gustu estetycznego
i zainteresowań kulturalnych. Istnieją jednak ogólne kryteria, którymi kierują się osoby
zainteresowane udziałem w danym wydarzeniu, niezależnie od indywidualnych preferencji.
Celem badania było określenie, które z owych kryteriów seniorzy mogą uznać za istotne,
a które nie. W zestawieniu zbiorczym zauważyć możemy szczególnie jeden czynnik, który
w największym stopniu zyskał aprobatę badanych seniorów – to uprzejma i pomocna obsługa
(90,2% wskazań „istotne”). Pozostałe „istotne” elementy takie jak znany wykonawca,
miejsce/klimat wydarzenia, gwarancja miejsca siedzącego czy niska cena zyskały ponad 70%
wskazań uznających je za czynniki istotne przy wyborze wydarzenia. Znaczący jest także
aż 81,8% odsetek osób starszych, dla których nieistotnym jest ograniczenie uczestników
wydarzenia wyłącznie do seniorów.
Wyk. 17. Czynniki istotne przy wyborze wydarzenia kulturalnego - opinie badanych organizatorów [2014 r.]
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Kiedy przyjrzymy się opiniom organizatorów wydarzeń dla osób starszych dostrzec
możemy, iż badani w przypadku aż pięciu kategorii uznali ich istotność na poziomie 90%
(i więcej): niska cena, miejsce siedzące, wstęp wolny, uprzejma i pomocna obsługa oraz
dogodny dojazd. Niemal wszyscy respondenci (99%) wskazali, iż elementem istotnym dla
osób starszych, mającym wpływ na wybór wydarzenia kulturalnego, jest jego niska cena.

39

Wyk. 18. Czynniki istotne dla seniorów przy wyborze wydarzenia kulturalnego – porównanie opinii
seniorów i organizatorów
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Jak wynika z porównania aspektów istotnych/nieistotnych dla osób starszych przy
wyborze wydarzenia kulturalnego, organizatorzy najbardziej „przeszacowują” wagę finansów
w podejmowanych przez seniorów decyzjach (niskiej ceny oraz wolnego wstępu). Natomiast
nie doceniają roli atmosfery (miejsce/sceneria/klimat). Prawidłowo oceniają, że dla seniorów
nieistotny jest elementy oferty skierowanej wyłącznie dla osób starszych. Co ważne
– dostrzegają rolę, jaką odgrywa dla aktywnych osób starszych życzliwość i empatia
organizatorów w stosunku do seniorów – o czym świadczą bardzo zbliżone wskazania
kategorii „uprzejma i pomocna obsługa”.
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7. BARIERY w uczestnictwie seniorów w kulturze
Niemniej istotnym obszarem wiedzy dla osób organizujących wydarzenia dla osób
starszych są bariery, które uniemożliwiającą lub utrudniającą uczestnictwo seniorów
w kulturze. Ich poznanie pozwoli tak konstruować wydarzenie by ich unikać lub przynajmniej
minimalizować. Dzięki badaniom zespołu z 2012 roku także w przypadku tego obszaru mamy
możliwość przyjrzenia się wskazaniom zarówno samych aktywnych osób starszych jak
i organizatorów życia społeczno-kulturalnego oraz porównania ich opinii.
Wyk. 19. Bariery uczestnictwa w kulturze - opinie badanych seniorów [2012 r.]

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

4,0%
9,1%
4,5%

11,1%

19,7%

32,6%

12,4%

31,2%

16,4%

22,9%
22,9%

8,1%
21,1%
16,7%

37,2%

14,9%

15,2%

13,1%

20,3%

15,1%
5,5%

19,2%

14,1%
10,4%

15,4%

9,0%

23,4%

16,0%

24,5%

21,6%
25,6%

29,9%

Zdecydowanie tak

23,7%

15,3%
18,9%

24,9%

9,4%

8,9%

27,5%

11,8%
13,0%
13,5%
26,3%

18,5%
41,0%

24,0%

Raczej tak

9,8%

20,2%

20,0%
49,8%

Trudno powiedzieć

31,0%

40,8%
23,9%

29,0%

35,3%

a
e
ii
ć
ń
zy
su
eb
ury
wi
zn
oś
rów
rów
log
rze
za
t rz
ięd
o
ult
c
o
n
nic
dro
n
nio
otn
nio
da
p
z
o
e
jk
h
y
ie
e
t
ak
m
c
s
e
k
s
p
r
n
w
a
ek
B
te
Sa
sn
ak
sta
cji
Br
dla
dla
hit
ze
ch
Br
mo
Zły
jsc
arc
lko
ólc
wy
o
e
y
r
i
y
p
o
t
r
p
j
m
ws
zn
rie
ne
ji i
ak
Ba
ac
ral
nie
nia
Br
u
e
a
m
i
t
t
r
l
m
o
ys
ku
zu
inf
ty
orz
zro
ak
ik
fer
r
e
i
c
o
B
ś
N
ak
tno
Br
eję
i
um
ak
Br

Do najważniejszych barier, utrudniających osobom starszym swobodne korzystanie
z dobrodziejstw kultury, należą: brak pieniędzy (54,1% odpowiedzi „tak” w tym aż 31,2%
„zdecydowanie tak”), zły stan zdrowia (48,6%), niewystarczające umiejętności korzystania
z nowych technologii (39,9%), ale także, na kolejnych miejscach, brak oferty kulturalnej,
przygotowanej z myślą wyłącznie o seniorach (34,4%) oraz zbyt słaba dystrybucja informacji
o wydarzeniach (34,2%). Powyższa lista jest wynikiem ankiety, gdzie zadaniem
respondentów było określenie stopnia zgodności ze stwierdzeniami odnoszącymi się
do istniejących barier. Respondenci mieli przy tym do dyspozycji pięciostopniową kafeterię
odpowiedzi (skalę Likerta): „zdecydowanie tak”, „raczej tak”, „trudno powiedzieć”, „raczej
nie”, „zdecydowanie nie”. Warto zauważyć także czynniki, które przez większość (więcej niż
połowę) aktywnych osób starszych nie zostały uznane za bariery. To przede wszystkim brak
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czasu (82,4% wskazań „zdecydowanie nie” i „raczej nie” w tym aż 49,8% w stopniu
najbardziej zdecydowanym). Na kolejnych miejscach znalazły się bariery, które z pewnością
istnieją, lecz w ocenie badanych nie stanowią przeszkód nie do pokonania: bariery
architektoniczne (64,4%), samotność (62,4%), brak miejsc dla seniorów (61,6%) czy brak
potrzeb (60,1%).
Wyk. 20. Bariery uczestnictwa w kulturze - opinie badanych organizatorów [2014 r.]
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Badani w 2012 roku seniorzy, jako barierę utrudniającą uczestnictwo swojej grupy
wiekowej, wskazywali najczęściej na brak pieniędzy oraz zły stan zdrowia. W opinii
badanych organizatorów barierami są głównie: brak umiejętności korzystania z nowych
technologii (70,4% wskazań zdecydowanie i raczej tak) i brak potrzeb uczestnictwa (70,1%)
a dopiero potem: brak pieniędzy (66,4% - w tym największy odsetek odpowiedzi
„zdecydowanie tak” - 25,3%) oraz zły stan zdrowia (60,6%). Organizatorzy dostrzegają
bogactwo oferty kierowanej do osób starszych oraz zwiększającą się liczbę miejsc dla
seniorów i obu tych kategorii w większości nie uważają za barierę. W przypadku pierwszej
z wymienionych kategorii 69,5% badanych wskazało odpowiedzi „zdecydowanie nie”
i „raczej nie”, w przypadku drugiej aż – 80,4%. Zgodne wskazania obu badanych grup
zauważyć możemy w przypadku bariery, którą jest brak czasu a w zasadzie jej braku w ocenie
respondentów. Zaledwie 7,4% (tylko wskazania „raczej tak”) organizatorów działań dla osób
starszych uznało brak czasu za barierę, która utrudnia seniorom uczestnictwo w kulturze.
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Warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo wybranym barierom uczestnictwa
w kulturze by móc dostrzec pewne tendencje. Kiedy przyjrzymy się porównaniu wskazań
seniorów i organizatorów w aspekcie braku umiejętności korzystania z nowych technologii
zauważyć możemy, że wszystkie wskazania seniorów rozkładają się równomiernie
– w okolicach 20%. Najczęściej wskazywano „zdecydowanie nie” (24%), co w porównaniu
do 2,1% badanych organizatorów wskazujących taką samą odpowiedź jest znaczącą różnicą.
Jak wygląda zatem senior wobec nowych technologii? Jest to obszar, z którym sobie radzi czy
też powoduje on jego wykluczenie? Odpowiedź nie jest do końca prosta i jednoznaczna.
Badani seniorzy opiniowali głównie na podstawie swoich własnych doświadczeń. Dlatego
trzeba pamiętać o tym, że w badaniach z 2012 roku respondentami byli aktywni seniorzy,
których ankieterzy spotkali na różnych, organizowanych w całej Polsce wydarzeniach
kulturalnych. Były to osoby aktywne, także w sferze korzystania z Internetu. Co prawda
niemal połowa wskazała, iż w ogóle z niego nie korzysta, ale aż 24% deklarowała, że robi
to „niemal codziennie” a 16,8% „kilka razy w tygodniu”. Mając na uwadze osoby
nieuczestniczące w życiu kulturalnym i coraz bardziej ekspansywną rzeczywistości „online”
badani w 2014 roku organizatorzy mogą na problem barier w tym aspekcie patrzeć szerzej.
Wyk. 21. Bariery - brak umiejętności korzystania z nowych technologii - porównanie opinii
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Kolejną bardzo ciekawą różnicą dotyczącą barier między wskazaniami badanych
z 2012 roku i 2014 jest kategoria „brak potrzeb uczestnictwa”. Wydaje się znowu, iż nader
optymistyczny obraz osób starszych (60,1% wskazań „nie”), kształtowany przez badanych
seniorów, jest wynikiem ich aktywnego stylu życia i spotykania się z równie aktywnymi
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i chętnymi do uczestnictwa w kulturze równolatkami. Jednak odwrotna (70,4% wskazań
„tak”) opinia organizatorów działań dla osób starszych może zastanawiać. Dostrzec można
tu pewne zagrożenie. Skoro uznajemy, że seniorzy po prostu nie chcą, nie mają ochoty
uczestniczyć w życiu kulturalnym to w konsekwencji nie podejmujemy działań zmieniających
ten stan rzeczy (myślenie typu: „wszak nic nie poradzimy”, „nic na siłę”). Z drugiej strony tak
wysoki odsetek pokazuje jak ważna jest edukacja kulturalna, podejmowana już
od najmłodszych lat, która ową „potrzebę” rodzi i kształtuje.
Wyk. 22. Bariery - brak potrzeb uczestnictwa - porównanie opinii
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8. INFORMACJA o ofercie – sposoby komunikacji organizatorów z osobami starszymi
Wyk. 23. Formy komunikacji organizatorów z seniorami
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W komunikacji z seniorami organizatorzy życia społeczno-kulturalnego najczęściej
korzystają z bezpośredniej formy przekazywania informacji na temat swojej oferty (podczas
spotkań, wydarzeń). Czyni to aż 96,9% badanych podmiotów. Na kolejnym miejscu pod
względem popularności znalazły się: plakaty (78,1%), informacja umieszczana na własnej
stronie internetowej (71,9%), dotarcie do osób pełniących funkcję liderów w swoim
środowisku, poczta tzw. „pantoflowa” (64,6%) czy informacja telefoniczna, SMS (60,4%).
Co może dziwić relatywnie rzadko (36,5%) korzystają z przekazywania informacji
organizacjom senioralnym, których liczebność przy dobrej współpracy komunikacyjnej
na linii organizator-organizacja senioralna mogłaby przynieść wymierne korzyści
frekwencyjne. Organizatorzy, jeśli korzystają z „zewnętrznych” form przekazu informacji,
wybierają częściej „tradycyjne” media – prasę, telewizję, radio (55,2%) niż media
internetowe i portale informacyjne (43,8%). Najrzadziej wykorzystywaną formą informacji
wśród badanych podmiotów były ogłoszenia w kościele (22,9%).
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Najskuteczniejsze formy dotarcia do seniorów
Wyk. 24. Najskuteczniejsze formy komunikacji organizatorów z seniorami w opinii organizatorów*
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* Pytanie wielokrotnego wyboru. Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź stąd suma głosów przekracza
liczebność próby, a łączne wartości procentowe wynoszą więcej niż 100%.

Zdecydowanie ciekawsza, w kontekście używania przez badane podmioty różnych
form komunikacji z seniorami, jest analiza oceny skuteczności tych informacyjnopromocyjnych działań. W ocenie organizatorów zdecydowanie najskuteczniejsza (dwukrotnie
częstsze wskazanie niż drugie miejsce) jest bezpośrednia informacja (75,5%). Zwróćmy
jednak uwagę, że pozwala ona dotrzeć do osób korzystających już z oferty kulturalnej.
Na kolejnym miejscu pod względem skuteczności badani wskazali informację telefoniczną,
SMS (35,1%) oraz dotarcie do liderów grup (35,1%). Na kolejnych znalazły się: zaproszenia
listowne (21,3%), plakaty (20,2%) i tradycyjne media (19,1%). Co istotne, w ocenie samych
organizatorów, wśród najrzadziej wskazywanych jako skuteczne jest kierowanie informacji
do seniorów przy pomocy Internetu: media internetowe (3,2%), zaproszenia/informacje
mailowe (8,5%) oraz informacje na własnej stronie internetowej (11,7%). Dodać należy,
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że to ostatnie wymienione źródło informacji zdobyło wysokie trzecie miejsce wśród
wykorzystywanych form kontaktu badanych podmiotów z osobami starszymi. Konkluzja jest
następująca: badane podmioty zamieszczają na własnych stronach internetowych informacje,
komunikaty dla osób starszych, ale zdają sobie sprawę z ich niskiej skuteczności.
W tym miejscu warto przypomnieć odpowiedzi badanych seniorów, zdobyte dzięki
projektowi „Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych”.
Przedmiotem badań w 2012 roku było także pytanie o to skąd seniorzy dowiadują się
o wydarzeniach kulturalnych. Kafeteria odpowiedzi uwzględniała zarówno: źródła
bezpośrednie (rodzina, znajomi), tradycyjne środki przekazu, takie jak gazety, radio czy
telewizja, ogłoszenia umieszczane w przestrzeniach publicznych: billboardy, afisze i plakaty,
a także Internet. Badani seniorzy poproszeni zostali o wskazanie źródeł informacji, z których
dowiadują się o ofercie kulturalnej. Mogli wskazać maksymalnie dwa źródła, z których
następnie wybierali to najczęściej wykorzystywane. Dominującym wskazaniem były
tradycyjne formy informacyjne – gazety (41,2%) oraz plakaty, afisze, bilbordy (35,2%).
Znaczącą pozycję, jako źródło informacji, odgrywają inni ludzie (znajomi, rodzina) – 35%.
Nieco rzadziej respondenci wskazywali telewizję (28,1%), radio (22,4%) czy Internet
(21,7%).

Wyk. 25. Źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych - opinie badanych seniorów [2012 r.]*
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* Pytanie wielokrotnego wyboru. Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź stąd suma głosów przekracza
liczebność próby, a łączne wartości procentowe wynoszą więcej niż 100%.
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wymienionych wcześniej trzech źródeł: gazet – informacje z nich czerpie niemal co czwarty
badany (23,1%), następnie rodzina i znajomi, a także informacje obecne w przestrzeniach
publicznych (w obydwu przypadkach blisko co piąty: 18,9% i 18,7%). Nieco mniejsze
znaczenie ma telewizja (13,9% i radio (9,4%). Ponad co dziesiąty senior (13%) wskazuje
Internet jako najczęstsze źródło informacji wykorzystywane do poszerzania swojej wiedzy
o wydarzeniach kulturalnych.
Tab. 1. Najczęstsze źródło informacji o wydarzeniach kulturalnych - opinie badanych seniorów [2012 r.]

Najczęstsze źródło informacji

Liczebność

%

Z gazet

101

23,1%

Od znajomych, rodziny

83

18,9%

Z plakatów, afiszy i billboardów

82

18,7%

Z telewizji

61

13,9%

Z Internetu

57

13,0%

Z radia

41

9,4%

Z ulotek

13

3,0%

Ogółem

438

100%
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IV. MNIEJSZA aktywność mężczyzn-seniorów niż kobiet seniorek w życiu społecznokulturalnym
Wyk. 26. Mniejsza ilość aktywnych mężczyzn-seniorów niż kobiet-seniorek

9,1%

Tak

Nie

90,9%

Zdecydowana większość (dziewięciu na dziesięciu – 90,9%) badanych dostrzegła
tendencje związane z mniej liczebnym uczestnictwem w życiu kulturalno-społecznym
mężczyzn-seniorów niż kobiet-seniorek. Opinia ta jest oczywiście wynikiem obserwacji
badanych przez nas podmiotów, które zostały w ankiecie poproszone o próbę oszacowania
tego, jaki procent uczestników działań kierowanych do seniorów stanowią panie a jaki
panowie. Różnice w procentach są znaczne – średnia odsetka uczestnictwa kobiet wynosi
77,48 natomiast średnia procent mężczyzn „tylko” – 22,52. Najpopularniejszym wskazaniem
procent kobiet było „80%” (wskazało tak 27,9% organizatorów), następnie „70%” oraz
„90%” wpisało kolejno 23,3% i 19,8% badanych. Natomiast najpopularniejszym wskazaniem
procent mężczyzn było „20%” – które wpisało 27,9% respondentów.
Wyk. 27. Średni procent uczestnictwa kobiet i mężczyzn w ofercie dla osób starszych
Kobiety - seniorki

Mężczyźni - seniorzy

Instytucja kultury

75,25%

24,75%

Instytucja pomocy społecznej

74,85%

25,15%

Instytucja senioralna

82,08%

79,71%

Organizacja pozarządowa

0%

17,92%

10%

20%

30%

40%

20,29%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Kiedy przyjrzymy się średniemu odsetkowi uczestnictwa w ofercie badanych
podmiotów pod względem płci zauważymy, że największy procentowy udział kobiet
deklarują instytucje senioralne (Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora) – średnia
wynosi 82,08%. Najwięcej korzystających z oferty mężczyzn jest natomiast w instytucjach
pomocy społecznej – choć i tak stanowią oni niewielki odsetek osób (25,15).
Powyższe szacunki uczestnictwa w podziale na płeć potwierdzają także kolejne,
bardziej szczegółowe wskazania respondentów. Zespół badawczy zdecydował się zadać
badanym podmiotom cztery pytania dotyczące inicjatyw w podziale na płeć osób starszych:
Czy istnieje obszar Państwa działalności, w którym…
(1)… jest większa liczba uczestniczących mężczyzn-seniorów niż kobiet-seniorek?
(2)… mężczyzn nie jest więcej niż kobiet, ale można zaobserwować, iż jest ich więcej niż
w innych działaniach/obszarach?
(3)… nie ma w ogólne (lub jest bardzo mała liczba) mężczyzn?
(4)… oferta stworzona została z myślą o uczestnictwie mężczyzn?
Poproszono badanych o ustosunkowanie się do wszystkich czterech pytań i w momencie
wskazania odpowiedzi twierdzącej, dopisanie jaki/e to obszar/y. Szczególnie te dopisane
obszary wydają się być cenną informacją ukazującą typy ofert, z których korzystają
mężczyźni czy też działań dla nich organizowanych (pyt. 4).
Wyk. 28. Obszar działalności, w którym jest większa liczba seniorów niż seniorek

19,8%

Tak

Nie

80,2%

Tylko w przypadku niespełna co piątego badanego podmiotu (19,8%) istnieje obszar
działalności, w którym wśród uczestników odnajdziemy większą ilość panów-seniorów niż
przedstawicielek płci pięknej. Jakie to obszary? Można je podzielić na kilka głównych
bloków: zajęcia muzyczne/zespół (chór męski; kapela; zajęcia zespołu wokalnego),
historyczne (pikniki historyczne; wystawy o charakterze wojskowym), gry (spotkania
brydżowe; gra w karty; gry planszowe) i sportowe (siłownia; treningi sportowe).
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Wyk. 29. Obszar działalności, w którym mężczyzn nie jest więcej niż kobiet, ale jest więcej niż w innych
obszarach

24,1%

Tak

Nie

75,9%

Z większą ilością pozytywnych wskazań (24,1%) mamy do czynienia gdy weźmiemy
pod uwagę obszary, w których co prawda mężczyzn nie jest więcej niż kobiet, ale widoczna
jest tendencja do ich większego uczestnictwa niż w innych oferowanych działaniach.
Obszary, w których w większej liczbie uczestnikami są panowie to: kursy komputerowe
(kursy komputerowy; zajęcia informatyczne; warsztaty komputerowe; zajęcia komputerowe),
wycieczki, podróże (zajęcia i sekcje turystyczne / krajoznawstwo; wycieczki; klub Miłośników
Podróży; wczasy; wycieczki turystyczne), fotograficzne (wystawy fotograficzne; zajęcia
fotograficzne), sportowo-ruchowe (sekcja pływacka, rowerowa; zajęcia rekreacyjnosportowe; rehabilitacja ruchowa; zajęcia sportowe i ruchowe) taneczne (dancingi, wieczorki
taneczne),

naukowe

(wykłady;

wykłady

i

konferencje

popularnonaukowe)

oraz:

majsterkowanie; związek działkowców; klub filatelistów; porady prawne; uroczystości
patriotyczne; spotkania okolicznościowe.
Wyk. 30. Obszar działalności, w którym nie ma w ogóle (lub jest bardzo mała liczba) mężczyzn

Tak
46,6%
53,4%

Nie

Niemal połowa (46,6%) badanych podmiotów organizujących życie kulturalnospołeczne osobom starszym zaznaczyła, że istnieje w ich działalności obszar, w którym
w ogóle nie ma mężczyzn lub jest ich bardzo mało. Jakie obszary są zatem „typowo”
51

kobiece? To zajęcia: kulinarne (kulinaria; kulinarne zajęcia; projekt „Smaki naszej
młodości”), plastyczne (malarskich, plastycznych; plastyka; malarstwo), rękodzielnicze
(rękodzieła, decoupage; Klub Robótek Ręcznych), związane z prezentacją swoich pasji
(czwartki z pasjami Klub 50+; Moje hobby; „Spotkania z Pasjami”; warsztaty „Twórczy
Senior”), związane ze zdrowiem i stylem życia (treningi pamięci;

wykład - medycyna

chińska; ruchowe - Senior Fit; porady psychologiczne), literaturą (Dyskusyjny Klub Książki;
zajęcia o literaturze) oraz: spotkania grupy samopomocowej seniorów; wolontariat; chór.
Wyk. 31. Obszar działalności, w którym oferta została stworzona z myślą o uczestnictwie mężczyzn

13,6%

Tak

Nie

86,4%

Badani organizatorzy dostrzegają zjawisko mniejszej aktywności starszych mężczyzn,
ale niepokoić może to, że jedynie 13,6% badanych podmiotów stworzyło dla nich specjalną
ofertę starając się zaspokoić potrzeby mężczyzn w inny niż dotychczas sposób i tym samym
przyciągnąć ich do swojej instytucji/organizacji. Jakie zatem typy działań zostały stworzone
z myślą o panach? To zajęcia: sportowe (siłownia; zajęcia nordic walking; pływanie),
związane z regionalizmem (dziedzictwo kulturowe regionu, spotkania z regionalistą),
majsterkowaniem (stanowisko majsterkowania), rekreacją (gry planszowe; kręgielnia);
różnymi pasjami (sekcja zmotoryzowanych; sekcja strzelecka; informatyka; warsztaty
fotograficzne; chór męski; grupa teatralna, nauka języków; taneczne).
1. Przyczyny mniejszej aktywności mężczyzn-seniorów
Przy pomocy narzędzia badawczego jakim jest ankieta zespół badawczy postanowił
zebrać opinie badanych osób w kwestii przyczyn mniejszej aktywności mężczyzn-seniorów
w życiu społeczno-kulturalnym. Postawiono przed badanymi zestaw 8 tez i poproszono
o ustosunkowanie się do każdej z nich:
Przyczyną mniejszej aktywności seniorów niż seniorek w wydarzeniach społecznokulturalnych jest:
(1) brak nawyków aktywności wyniesionych z przeszłości
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(2) brak odpowiedniej oferty dla mężczyzn
(3) brak chęci, potrzeb uczestnictwa
(4) wstyd, obawa przed utratą powagi i tym, co powiedzą inni
(5) wynik stereotypowego obrazu: kobieta-role społeczne, mężczyzna-role zawodowe
(6) brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania czasu
(7) brak wzorców aktywnych mężczyzn w tym obszarze
(8) posiadanie innych obszarów zainteresowań
Swoich opinii respondenci udzielali na skali od zdecydowanej akceptacji (odpowiedzi
„zdecydowanie tak”) do negacji (wskazania „zdecydowanie nie”).
Jakie są zatem przyczyny małej aktywności panów w ocenie badanych? Najwięcej
osób zgodziło się z tezą, że jest to wynik braku nawyków aktywności wyniesionych
z przeszłości (79,8% wskazań zdecydowanie i raczej tak). Na kolejnym miejscu było wskazanie
„brak chęci, potrzeb uczestnictwa” (70,5%) oraz, że sytuacja ta jest wynikiem stereotypu (64%)
w myśl, którego kobiecie przypisane są role społeczne a mężczyźnie role zawodowe. Obrazu,
w którym mężczyzn traktuje się jako pracujące „głowy” rodziny. W tym ujęciu panowie
skupieni są wyłącznie na pracy zawodowej będącej ich jedyną aktywnością, zamykają się
w domu po przejściu na emeryturę gdyż nie wypracowali sobie innych form aktywności.
Na kolejnych miejscach pojawiły się takie kategorie jak wstyd, obawa przed opinią innych
(56,6%) oraz brak wzorców aktywnych mężczyzn w tym obszarze (51,7%). Najmniej
przychylnie respondenci opowiedzieli się za tezą mówiącą, iż jest to wynik braku odpowiedniej
oferty dla mężczyzn (40,5%).
Wyk. 32. Przyczyny mniejszej aktywności mężczyzn-seniorów w wydarzeniach społeczno-kulturalnych
Zdecydowanie nie
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Raczej nie

12,4%

Trudno powiedzieć

18,2%

13,3%

Raczej tak

19,1%

Zdecydowanie tak
6,7%

16,9%

4,9%

32,6%
28,1%

34,8%

43,3%
44,9%

52,3%
47,2%

25,8%
28,1%
24,4%

10,1%
7,9%
2,2%

35,8%

40,4%

28,1%
5,6%

12,4%

30,3%

43,2%

18,2%
11,4%

18,9%

20,2%

22,5%

3,4%

2,2%

13,5%
4,5%

13,6%
2,5%
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Opinie te płynące od osób kreujących ofertę dla osób starszych są z jednej strony dość
pesymistyczne, gdyż pokazują, pewną „bezradność” organizatorów wobec obecnych
mężczyzn-seniorów (brak nawyków aktywności i potrzeb). Z drugiej strony dostrzec możemy
szansę na zmianę gdy już teraz zaczniemy „edukować” do aktywnej starości młodsze
pokolenia (szczególnie mężczyzn) pokazując im możliwości spędzenia czasu poza domem
podczas „jesieni życia”. Fakt, który może zastanawiać to największy odsetek osób
twierdzących, że brak odpowiedniej oferty dla mężczyzn nie jest przyczyną ich mniejszej
aktywności (twierdzi tak w sumie 33,6% badanych osób – z czego 5,6% wskazało
„zdecydowanie nie” a 28,1% - „raczej nie”). Porównując bowiem tematykę i formy oferty
kierowanej do tej grupy wiekowej z relatywnie małą liczbą podmiotów (13,6%), które tworzą
i realizują działania specjalnie dla „srebrnych” mężczyzn, zauważyć można, że nie zawsze
jest to oferta, w której panowie mogą odnaleźć „coś”, co odpowiadałoby ich
zainteresowaniom.
Respondenci, zgadzający się z tezą, iż przyczyna mniejszej aktywności mężczyznseniorów związana jest z posiadaniem przez nich innych obszarów zainteresowań poproszeni
zostali o rozwinięcie swojej opinii i wpisanie obszarów, którymi interesują się panowie.
Wymienione przez badanych obszary ukazują cały wachlarz działań, o które można
rozszerzyć ofertę włączającą większą liczbę seniorów mężczyzn. Do „męskich” obszarów,
w ocenie respondentów, należą: wędkowanie (18 wskazań), działka (11 wskazań,
m.in.: działka; ogródek działkowy; praca na działce; spędzają czas na działce), czynny sport
(8 wskazań: towarzystwo rowerowe; uczestniczą w imprezach sportowych; pływanie;
żeglarstwo), majsterkowanie (7 wskazań), bierny sport/ telewizja (5 wskazań: piwo-mecz;
telewizor i święty spokój; sport w TV; telewizja), motoryzacja (3 wskazania), gry
(3 wskazania: brydż; gra w karty), grzybobrania (2 wskazania), myślistwo (2 wskazania), inne
pasje: koło pszczelarzy, gołębi pocztowych; modelarstwo; pasje realizowane indywidualnie.
Jedna z badanych osób dokonała dłuższej (i interesującej) diagnozy: na starość odnajdują
przyjemność w rzeczach „męskich”, jak wędkarstwo, majsterkowanie, zajmowanie się
gospodarstwem od strony technicznej. Biorąc pod uwagę to, że osoby 50+ wychowywały się
w innym systemie politycznym i swoją wczesną dorosłość spędziły w trakcie najbardziej
agresywnych

przemian

społecznych,

to

na

ich

barkach

(mentalnie)

spoczywa

odpowiedzialność za ład, a więc za swoiście pojmowany konserwatyzm w sferze aktywności.
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2. Rekomendacje i pomysły na zwiększenie aktywności mężczyzn-seniorów
Dzięki przeprowadzonym w całym województwie panelom dyskusyjnym, które
przybrały postać zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), zebrano wiele różnych opinii
dotyczących osób starszych i ich aktywności. Jeden z tematów dyskusji dotyczył pomysłów
na zwiększenie odsetka aktywnie uczestniczących w wydarzeniach społeczno-kulturalnych
mężczyzn-seniorów. Opinie uczestników FGI pozwoliły zespołowi badawczemu zebrać
szereg rekomendacji ułatwiających skuteczne dotarcie do mężczyzn w okresie ich „jesieni
życia”.
Bogatsza oferta dla mężczyzn
Zamieszczona w naszych badaniach analiza ofert kierowanych do osób starszych pokazuje,
że jedną z ważniejszych przyczyn mniej licznego uczestnictwa mężczyzn-seniorów w życiu
społeczno-kulturalnym jest brak propozycji uwzględniających ich potrzeby i zainteresowania.
To zjawisko dostrzegają również badani uczestniczący w sesjach dyskusyjnych:
Oferta jest szersza dla kobiet (…) Terapia zajęciowa, na której odbywają się też zajęcia,
powiedziałbym, kulturalne, to jest właśnie: szydełkowanie, malowanie, rysowanie,
śpiewanie, kulinarne kółko [M.74.P] 55
(…) oferta jest w większości skierowana bardziej dla pań. My mamy np. osiem kół
gospodyń. Czasami panowie się spotykają i mówią: „A dla nas co jest?” [M.55.K]

Dlatego wydaje się, że jedną z pilniejszych potrzeb jest stworzenie atrakcyjnej dla dojrzałych
mężczyzn oferty kulturalnej. Oferty będącej odpowiedzią na obszary ich zainteresowania.
(…) nie można powiedzieć, że mężczyźni są nieaktywni, ale maja inne potrzeby,
zainteresowania i realizują się na innych polach. Musimy poważnie przyjrzeć się tym
problemom i zaproponować im coś atrakcyjnego [K.49.SN ]

Dać mężczyznom cel, zadanie, konkretny powód do uczestnictwa w kulturze
Obszar zainteresowania to jeden kluczowy aspekt. Innym ważnym elementem wydaje się być
sama forma uczestnictwa. Dostrzec należy inny, wynikający z cech mentalnych, charakter
męskiego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym: bardziej indywidualistyczny,
samotny, zamknięty, praktyczny, konkretny. W związku z tym jednym z pomysłów
na aktywizację panów powinno być zwiększenie świadomości organizatorów dotyczące
55

Dla pełniejszego odczytania prezentowanych opinii po każdym z cytatów umieszczono zakodowane dane
osoby wyrażającą daną myśl. Pierwsza litera oznacza płeć: K - kobieta, M - mężczyzn, kolejne dwie cyfry
są rokiem urodzenia badanej osoby. Ostatnie litery oznaczają środowisko jakie badana osoba reprezentuje. Użyte
skróty w tym obszarze: K – instytucja kultury; N – organizacja pozarządowa, NGO; SE – organizacja senioralna;
SA – samorząd; SN – senior; I – inny obszar; P – instytucja pomocy społecznej.
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funkcjonowania

tego

modelu

i

zaprogramowanie

działań

komponujących

się

z charakterystycznymi cechami męskich aktywności.
Jest za mało działań stricte, powiem kolokwialnie, technicznych dla tych ludzi, dla grupy
męskiej. Myślę, że jakbyśmy stworzyli im możliwość pomajsterkowania w różnych
dziwnych rzeczach, to byłoby inaczej. (…) Mieliśmy 25 panów i 2 kobiety. Dostaliśmy
od jakiegoś sponsora jakąś tam sklejkę i robili modele różnego rodzaju. Kurczę, bawili
się bardzo fajnie przy tym [M.76.SE]
Mężczyźni są chyba bardziej logiczni, mają konkretniejsze cele. Nie czują potrzeby
bywania dla samego towarzystwa. [K.57.K]
Panowie są bardziej praktyczni, chcą konkretnej wiedzy, ale także trudno im się
przyznać, że czegoś nie wiedzą. Mają błędne przekonanie, że jeśli czegoś nie wiedzą
to są gorsi. Nie lubią prosić o pomoc. [M.66.N]

Obszary zainteresowań mężczyzn-seniorów
Truizmem jest stwierdzenie, iż do mężczyzn należy kierować ofertę zgodną z ich
zainteresowaniami. Wszak o tym aspekcie wypowiadali się badani, przy pomocy ankiety,
na wcześniejszych stronach raportu. Niemniej jednak warto w tej części analizy pogłębić ten
temat. Uczestnicy paneli wskazywali bowiem konkretne pomysły i własne działania, które
okazały się skutecznie przyciągać większą ilość panów. W tym miejscu warto zauważyć,
że przynajmniej część z niżej wymienionych obszarów związana jest z pewną rywalizacją.
To jeden z ważniejszych powodów, dla którego podejmowane są niektóre działania przez
panów. Jakie zatem są obszary, tematy, które budzą zainteresowanie mężczyzn-seniorów?

- techniczne obszary: majsterkowanie, modelarstwo
Chcemy zrobić cykl spotkać modelarskich. Tylko [dla] mężczyzn [M.76.SE]
Mam wnuka małego i przyjeżdża do nas, chciał mieć wędkę jak dziadek, chodzić z nim
na ryby, słuchać jak dziadek opowiada bajki, dziadek mu zbudował domek i on już wie,
że co sobie wymyśli to mu dziadek zrobi, a jak coś popsuje, to idzie do dziadka i dziadek
mu naprawi [K.50.SN]

- sport: np. bieganie, rajdy rowerowe, tenis, bule, kręgle, kajaki, piłka nożna, siatkówka
My natomiast mamy tenis stołowy, na który przychodzi większość panów, zdecydowanie.
To jest taka rekreacyjna forma. Tam panowie dominują, panie z kolei, powiedziałbym,
że 10%. [M.55.K]
Jest teraz wiele form sportowych, powstałych niedawno, w których uczestniczą
w większym stopniu mężczyźni. (…) uczestniczą dopiero od kilku lat w petangue.
Ja również chodzę z nimi, na różne zawody i tam jest zdecydowana przewaga mężczyzn.
Podobnie zresztą jak podczas gry w bulle, czy bowling [K.38.N]
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Czyli mężczyźni są tam, gdzie istnieje rywalizacja, która pobudza ich do działania. (…)
tam grają w bulle. [K.34.SN]
Orliki, te boiska są tak obłożone - piłka i tenis. Tam są osoby w różnym wieku, a zimą
zajęcia prowadzone są w salach, to więc nie jest wcale tak, że jak wynikało z naszej
rozmowy, panowie tylko siedzą i nic nie robią. Realizują się po prostu poprzez sport
[K.51.N]
(…) jak chodzi o bieganie, to i tak jest więcej mężczyzn [K.50.N]
Są przecież typowo męskie koła, zobaczmy wędkarstwo, piłka nożna, motolotniarstwo,
choć powoli i tu panie też wkraczają, ale to już młodsze pokolenie. Kibicowanie naszym
miejscowym sportowcom. Na meczach piłki nożnej czy ręcznej na trybunach jest 90%
panów. A może wystarczy tylko odpowiednio nazwać imprezę. Dodać słowo „seniora”
i zorganizować rajd rowerowy seniora, marsz seniora itd. Może to przyciągnie panów
[M.66.I-Centrum Sportu]
Jak z UTW była oferta na spływ kajakowy, to na 50 uczestników było 35 mężczyzn,
bo choć to Warta, to trochę adrenaliny jest. Z kolei do sekcji siatkówki zgłosili się sami
mężczyźni, żadna kobieta. W sekcji tańca mamy dwóch panów, których przyprowadziły
żony. Panie same tańczą w parach [M.46.SE]
Mężczyźni mają inne zainteresowania. Mężczyźni interesują się sportem ogródkiem
trochę innymi rzeczami. Uczestniczą, ale w imprezach sportowych [K.49.SN]
(…) wszystkie moje rajdy rowerowe jakie organizuję. To muszę powiedzieć, że w tych
rajdach 80% stanowią mężczyźni a nie kobiety, czyli że jest dziedzina życia taka w której
mężczyźni biorą chętnie udział, mężczyźni w wieku senioralnym. [K.49.SE]

- zajęcia komputerowe, lektoraty
Jeśli pojawiają się u nas panowie, to na kurs komputerowy przede wszystkim i kurs
języka angielskiego. [K.79.K]

- gry karciane
Może wieczorki brydżowe? To na pewno! Albo mecze [M.95.I – Wolontariusz]
(…) umożliwiliśmy stworzenie takiego kółka brydżowego u nas. W tym kółku
brydżowym dominują zdecydowanie mężczyźni [K.59.P]

- hobby: wędkowanie, działka
Weźmy np. zawody wędkarskie. W ostatnich było 40 uczestników, w tym sami panowie
(…) Są zawody strażackie – sami panowie (…) my kobiety mamy inne zainteresowania,
a mężczyźni inne. Ale nikt nikomu nie zabrania uczestnictwa w tych, albo w innych
wydarzeniach [K.62.SA]
(…) a panowie mają więcej czasu na to na co mieli mało czasu, na swoje majsterkowanie,
wędkowanie, działkę i rozwijają te pasję bo je pielęgnowali przez lata pracy zawodowej
a kobiety musiały je zarzucić. [K.76.SA]
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- zawody strażackie
Na wsiach też rzeczywiście prym wiodą panie, a jak jest Koło Gospodyń Wiejskich,
to wiadomo. Ale działa też OSP, oni robią np. zawody strażackie, w których z reguły
przeważają mężczyźni [K.72.N]

- wydarzenia historyczne, patriotyczne
Na patriotycznych uroczystościach mężczyzn jest o wiele więcej [K.48.SN]
(…) my też bardzo ściśle z kombatanckimi środowiskami współpracujemy. Tam jest
jednak zdecydowanie więcej mężczyzn i oni są bardzo aktywni, muszę powiedzieć.
Wszelkie spotkania z historią, z kombatantami, wspomnieniami są bardzo, ale to bardzo
cenione, zwłaszcza przez młodzież też, bo wiadomo, że my pracujemy na wszystkich
płaszczyznach, tzn. robimy jakąś dyskusję, wykład zapraszamy osoby starsze, a jako
odbiorców młodzież i to bardzo ładnie, że tak powiem, wszystko wspólnie się
komponuje, dlatego bardzo dobrze, że mamy się teraz zajmować tą problematyka,
bo wydaje mi się, że to jest duże pole do działania dla wszystkich placówek kulturalnych,
w tym również dla takich jak nasze Muzeum. [K.58.K]

- motoryzacja
Rozważaliśmy utworzenie sekcji samochodowej w UTW. Tylko gdzie? Potrzebny jest
jakiś garaż, warsztat, gdzie wymienialiby się doświadczeniami, poprowadziliby jakąś
giełdę części zamiennych. Ale musi być na to jakieś miejsce. [M.34.SE]
Była w domu kultury np. wystawa różnych modeli samochodów. I małych i dużych.
Ty wiesz, ile tam było mężczyzn! No samochody! (…) Filatelistyka! Też było dużo
mężczyzn. [K.45.K]

Nie zamykać się na „męską” ofertę
Choć powyższa lista wydaje się bogata, pozostaje otwarta. Pamiętać należy, że nie tylko
„męska” oferta musi przyciągać panów. Liczy się dobry pomysł, odpowiednia oprawa
i ciekawy sposób promocji.
- My myśleliśmy też o takim modelu robienia warsztatów zdrowego żywienia
dla mężczyzn [M.76.SE] - To wyjdzie dla tej grupy, która teraz ma 30, 40 lat. Grupa,
która ma teraz 60 [lat], ma tak zakorzenione… Nie pójdą gotować. Jeszcze zdrowo,
to zapomnijmy. [K.75.K] - Nie zgodzę się. W myśl nowoczesności ludzie starsi dzisiaj
chcą być traktowani normalnie, czyli tak jak wszyscy (...) Na przykład kulinaria. Jeśli
podamy to w dobry sposób, zostaną [M.76.SE]

Różne zainteresowania = różne propozycje. Nic na siłę
Uzmysłowianie sobie różnych zainteresowań i potrzeb obu płci jest krokiem w dobrą stronę.
Kiedy jeszcze dodamy do tego powiedzenie „nic na siłę” – sukces (prawie) murowany.
Na uniwersytecie [trzeciego wieku] jest taka prawidłowość, że jeśli żona się zapisuje,
to mąż nie. (…) generalnie każdy wybiera swoje zajęcia. [M.46.SE]
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Nigdy sobie nie zdawałam z tego sprawy, że jednak jest różnica między tą kobietą
i mężczyzną (…) mężczyzna ma inne zainteresowania. Coś innego go interesuje
po prostu. I nie możemy mu wmówić – chodź bo ja chcę iść na wystawę, no musisz
ze mną pójść. On mówi – mnie to nie interesuję, woli siąść tam przy (…) Jeżeli by się
chciało tych mężczyzn ściągnąć więcej, to by trzeba było w tym kierunku pójść - co ich
interesuje? [K.45.K]

Duża rola kobiet
Uczestnicy paneli wskazywali także na dużą rolę kobiet. Bardzo często to żony inicjują
i namawiają swoich mężów do wyjścia z domu.
(…) jeśli pojawiają się mężczyźni to raczej przyprowadzani przez żony i to naprawę
policzyłam w pamięci ilu mamy stałych panów, którzy od czasu do czasu się pojawiają,
natomiast do pań nie starczyłoby mi pamięci, bo ich jest zdecydowanie więcej. [K.64.K]
(…) żona dobrze rządzi w domu, też już miałam parę takich sytuacji, że przychodzi
senior i mówi, że żona mnie przysłała i miałem się zapisać na jakiś język. I stoi.
Ja pytam: na jaki? „Nie wiem, obojętnie jaki”. Na tej zasadzie. [K.75.K]
Ja obserwuję inny rodzaj aktywności mężczyzn jaką jest aktywność towarzyska, dlatego,
że mężczyźni jak muszą iść na koncert (…) to bardzo dużo jest mężczyzn
towarzyszących kobietom. [K.48.N]
Wpływ kobiet nie rozszerza się tylko na to, że one same chcą być aktywne, ale one mają
władzę nad mężczyznami i powinny być w tej materii aktywne i swoich mężczyzn brać
za kołnierz i przymuszać ich do działania. I to skutkuje. Pewna pani przyprowadziła męża
na jakieś zajęcia i teraz chodzą razem. [M.34.SE]

Docenić, zachęcić, motywować, wspierać
Kolejnym skutecznym działaniem, które może pozytywnie wpłynąć na większą frekwencje
doświadczonych mężczyzn podczas wydarzeń społeczno-kulturalnych jest zachęcanie ich
do działania, motywowanie, wspieranie i docenianie ich starań i aktywności. Oczywiście
należy to robić subtelnie i z wyczuciem by działania te nie przyniosły efektu odwrotnego
do zamierzonego.
Panie muszą im w tym pomóc, ale to wymaga dużo czasu i jak coś będą robili, to należy
ich dużo chwalić [K.51.N]
Początkowo jechała [na wczasy, grupa] pięciu małżeństw, a w tym roku było już nas
dwanaście par. Z rozmów wynikało, że oni chcieli pojechać tam razem, a nie osobno,
czyli należy zachęcać mężczyzn do uczestnictwa, rozmawiać, przekonywać. I jeszcze
jedno, oni sami muszą być przekonani do tego. [K.49.SE]
Następna rzecz, która może też tkwić w jakimś tam umyśle, to jest to, ten niski poziom
samooceny, na pewno też. Że trzeba facetowi powiedzieć, że jest dużo wart i warto żebyś
tam się pokazał, poszedł. Bo czasami to tkwi. To jest ten pierwszy jakby krok
do zrobienia. Jak już wtopi się w towarzystwo to wtedy jest fajnie, bo wszyscy
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mi powiedzą jaki ty jesteś fajny, jak ty dużo umiesz, jaki jesteś pożyteczny, potrzebny
i niezbędny. I tego brakuje faktycznie niektórym osobom. [M.50.N]

Zmienić mentalność mężczyzn
Bywa (relatywnie często) tak, że wyciągnięcie mężczyzny z domu nie jest łatwym zadaniem:
Pierwsza sprawa – tak twierdzę, że ich trzeba dwa razy poprosić. (...) jak ich się już
wyciągnie i da im się jakieś zadanie, to już jest. Twierdzę, że [mężczyzn] jest trudniej
wyciągnąć z domu [M.55.K]

Dlatego też istotne wydaje się stopniowe zmienianie mentalności mężczyzn. Nie jest
to zadanie proste i szybkie. Zacząć trzeba już od najmłodszych lat, od zmiany nawyków,
zachowań na bardziej aktywne i związane z kulturą.
(…) zwykle starszy mężczyzna nie widzi tego, co się obecnie dzieje. Z młodymi jest
inaczej, biorą większy udział w pracach domowych i wychowywaniu dzieci, a niektórzy
nawet zaczynają bardziej interesować się kulturą na wsi, coś pomogą, zorganizują.
Trzeba po prostu zmienić mentalność mężczyzn [K.49.SE]
Przede wszystkim to wychowanie do starości, bo bez tego to ani kroku nie zrobimy
[K.71.P]
Ważne jest aby już w okresie szkolnym czy pracy zawodowej jak najwięcej [mężczyźni]
uczestniczyli w spotkaniach, koncertach, festynach, aby współorganizując je wyrobili
sobie takie nawyki aby weszły im one w krew. I później będąc już na emeryturze, dalej
byli aktywnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego na wsiach czy
w miastach, w których mieszkają [K.49.SE]

Wyżej wymienione wskazówki, o ile zostaną wcielone w życie, będą oddziaływać dopiero
w przyszłości kiedy to dzisiejsze młode pokolenie wkroczy w okres „jesieni życia”.
Co jednak możemy zrobić dla obecnych mężczyzn-seniorów?
Nie bójmy się zapytać mężczyzn
Jednym z lepszych sposobów aktywowania seniorów wydaje się pomysł włączania ich
do kreowania oferty kulturalno-społecznej. Należy zapytać mężczyzn, czego oczekują, jakie
są ich potrzeby, w czym chcieliby uczestniczyć, czego w ofercie nie ma?
(…) wszystko co tu mówimy, to jest to, co my im chcemy dać. A ciekawe co oni by sami
chcieli? Dobrze by było, żeby właśnie takich seniorów aktywnych, liderów już, zapytać.
To oni sami będą ciągnęli, od dołu, że chcą tego i tego. A nie to, że my teraz, burza
mózgów, każdy będzie wymyślała, co by dobre było dla tych seniorów [K.61.SA]
Teraz sobie jedną rzecz uświadomiłam, zobaczcie te osoby, które zajmują się
ta problematyką i aktywizują środowisko, to raczej płeć piękna. My jako kobiety zawsze
też trochę będziemy patrzeć poprzez pryzmat naszych potrzeb. I organizujemy
te aktywności, które nam odpowiadają. Dlatego warto zapytać tych liderów wśród panów,
co sądzą na ten temat. [K.72.N]
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Trzeba trafić w ich zainteresowania. Zaprosić samych panów na takie spotkanie niech się
wypowiedzą [K.49.SN]

„Szukać tam gdzie są a nie gdzie chcemy by byli”
To znaczy, że trzeba szukać mężczyzn tam gdzie oni są, a nie gdzie byśmy chcieli, żeby
byli. Gdybyśmy teraz o tej godzinie, która jest, próbowali znaleźć mężczyzn,
to moglibyśmy ich znaleźć na ogródkach działkowych przede wszystkim, na ławeczkach
osiedlowych. Znaleźlibyśmy ich może na rybach albo na grzybach (...) My po prostu
fatalnie szukamy [M.60.SA]

Odpowiednia tematyka i … towarzystwo
Panów można oczywiście przyciągnąć odpowiednią tematyką, ale ważne jest także by nie
czuli się oni nieswojo w gronie samych kobiet.
Jeśli są takie spotkania organizowane w bibliotece, np. przed kilkoma laty było spotkanie
z piłkarzem Piotrem Reissem, to przyszło na nie bardzo dużo mężczyzn, stanowili oni
większość na sali. Myślę więc, że takich spotkań powinno być więcej, aby ich
przyciągnąć, a może później przyszliby na inne wydarzenia kulturalne. [K.34.SN]
Można zrobić coś co im się będzie podobało, bo jak zaproponujemy wyjazd do opery
to nas wyśmieją. My możemy np. zaproponować wyjazd na mecz (...) Ważne jest
również to, że trzeba im powiedzieć, że będzie ten, ten, ten czyli ich koledzy. Bo jak
byliby sami to koledzy mogliby się z nich śmiać [K.62.SA]
Ja potwierdzam też doświadczenia z uciekającymi panami (…) jeden pan, mąż jednej
z pań, jak zobaczył w busie, że są same kobiety, to nie pojechał [K.72.N]
Chciałam powiedzieć, że mężczyźni potrzebują zainteresowania. Jeśli mają hobby
i znajdą w środowisku do którego zechcą wejść, drugą osobę, co najmniej, żeby było
z kim pogadać na te tematy a nie ciągle a to bluzka w kwiatki, to taka, a w kratkę już
niemodne... Co to za tematy dla mężczyzny? Żadne. [K.70.N]

Zachęcać poprzez łączenie różnych ofert i form
Skutecznym sposobem na „zwabienie” mężczyzn-seniorów w ocenie badanych jest łączenie
różnorodnych ofert, rozbudowanie ich w taki sposób, by każdy znalazł coś dla siebie. Należy
zatem dobrze zastanowić się nad tym w jaki sposób wykorzystać różne formy, działania czy
własne zasoby, takie jak na przykład korzystna lokalizacja.
Często zauważam idąc parkiem, jak mężczyźni siedzą przy stolikach i grają w szachy,
warcaby lub karty może zorganizować mini koncert, a ponowie grając także słuchaliby
[K.82.N]
Myśląc tutaj o ofercie wydaje mi się, że powinna być ona jednak trochę inna dla
mężczyzn a niżeli dla kobiet, bardziej zróżnicowana. Nie można oczywiście zakładać
o braku zainteresowania przedstawieniem teatralnym czy koncertem, ale wszelkie formy
związane ze sportem, a więc rywalizacją, ruchem, są bardziej atrakcyjne dla nich. Jeśli
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zorganizowane zostałoby spotkanie np. z żużlowcem, to drzwi galerii na pewno by się nie
zamykały. Ale przy okazji mogliby obejrzeć plakaty, które są w tej galerii [K.63.K]
(…) starsi panowie, czyli po 70-tce trafiają do nas coraz częściej. My nawet specjalnie
pod ich gust kupujemy książki, żeby ciągle im zapewnić atrakcyjność naszej placówki
i widzę, że jest ich coraz więcej. I to są często panowie z tych nowych osiedli, którzy
swoje wnuki zaczynają przyprowadzać do przedszkola, a że my jesteśmy niedaleko,
to przy okazji poza tym nad nami jest też ośrodek zdrowia, więc idąc z stamtąd też zajrzą
do nas. Na pewno coraz więcej panów czyta [K.70.K]

Pokazywać pozytywne przykłady aktywnych mężczyzn-seniorów
Mniej liczne uczestnictwo mężczyzn-seniorów w życiu społeczno-kulturalnym jest
zagadnieniem wielowątkowym. Jedną z jego przyczyn są pewne bariery mentalne. Sposobem
na przełamanie psychicznej blokady przed wyjściem z domu może być zmiana obrazu,
wizerunku mężczyzny-uczestnika; ukazanie go jako osoby aktywnej, zaangażowanej,
budzącej podziw i szacunek, na której inni będą chcieli się wzorować.
Może jest ich mało, ale są. W [naszym mieście] mamy pana, wszyscy go znamy (…)
który po 50-tce wziął się za siebie, postanowił „zatrzymać” starość i zaczął ćwiczyć
pływanie. Najpierw schudł. Dziś to ogromna osobowość, wszystkim znana, biorąca
udział w wielu międzynarodowych zawodach. I myślę, że jeśli ktoś taki będzie prowadził
zajęcia na pływalni, to będzie zaszczyt mieć z nim zajęcia i panowie przyjdą. Drugim
takim wzorcem (…), biega na długich dystansach od wielu lat, bierze udział
w maratonach, zdobywa medale. Można go spotkać na treningu na bocznych drogach
naszej gminy lub w lasach. Tylko brać przykład. [K.66.D]
Pokazywać, że facet z książką to nie jest wybryk natury tylko normalna biologiczna
czynność i potrzeba, że facet na koncercie to jest to zjawisko, że wszech miar
powszechne. [M.67.K]
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V. ZMIANA WIZERUNKU osób starszych
Wyk. 33. Wizerunek seniorów zmienił się w ostatnich latach

1,0%
24,7%

Zmienił się na lepszy
Nie dostrzegłem/am
różnicy
Zmienił się na gorszy
74,3%

Niemal trzech na czterech badanych organizatorów (74,3%) dostrzega zmianę
wizerunku osób starszych na lepsze w ostatnich latach. Zmianę na gorsze dostrzegła tylko
jedna badana osoba. Natomiast jedna czwarta respondentów (24,7%) wskazała w ankiecie,
iż nie dostrzegła różnicy.
Wyk. 34. Wizerunek seniorów zmienił się w ostatnich latach a wiek respondentów
Zmienił się na gorszy

Nie dostrzegłem/am różnicy

Zmienił się na lepszy
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Co symptomatyczne odsetek osób, które nie dostrzegają zmian jest największy (40%)
wśród osób młodych (grupy do 30 r. ż) i zaobserwować możemy tendencję do zmniejszania
się go wraz z rosnącym wiekiem (wyjątkiem jest nieznaczny jego wzrost wśród grupy osób
w wieku 51-60 lat). Osoby starsze, w większym stopniu (różnica ponad 20%) niż młodsze
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pokolenia, dostrzegają pozytywne zmiany wizerunkowe seniorów. Wśród badanej grupy osób
mających powyżej 60 lat aż 80,8% jest zdania, iż wizerunek najstarszej grupy wiekowej
zmienił się w ostatnich latach na korzyść.
Konstruując ankietę zespół badawczy chciał zebrać opinie na temat zmieniającego się
wizerunku osób starszych. Narzędzie kierowane do różnych podmiotów województwa
wielkopolskiego zawierało szereg pytań i tez, do których przedstawiciele badanych
podmiotów mieli się ustosunkować. Jedno z (dodajmy – niełatwych) zadań dla
wypełniających ankietę brzmiało:
Upraszczając i dzieląc wszystkie osoby starsze w Pana/i miejscowości (100%) na dwie grupy.
Proszę spróbować oszacować procent ludzi starszych w Pana/i miejscowości dla których:
(1) starość to czas bierności, nadmiaru wolnego czasu, nudy i braku perspektyw ….%
(2) starość to czas aktywności, nowych możliwości, nadrabiania zaległości i realizowania
pasji ….%
Trudność tego zadania związana jest z tym, iż nie ma osoby, która mogłaby dokonać
precyzyjnego wskazania. Społeczność danego miejsca musiałaby być bardzo mała aby badany
miał szansę poznania wszystkich przebywających tam seniorów. Niemniej jednak poproszono
respondentów o szacunkowe wskazania, by zobaczyć jak duży, w ich opinii, odsetek stanowią
aktywne osoby starsze. Analiza wyników pokazała, że wśród respondentów dominuje
przekonanie, iż więcej jest osób starszych, którzy biernie spędzają czas swojej starości. Średni
procent wskazań mówiących o tym, że „starość to czas bierności, nadmiaru wolnego czasu,
nudy i braku perspektyw” wynosi 55,76. Warto zauważyć, iż nie jest to znaczący odsetek
osób, co może świadczyć o zmianie stereotypowego postrzegania starości jako okresu
marazmu i „oczekiwania” na śmierć i pozytywnym wpływie na sposób myślenia o „jesieni
życia” samych seniorów, wynikającym z bogatej oferty miejsc i działań kierowanych dla
osób starszych.
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Wyk. 35. Średni procent seniorów, dla których starość to czas aktywności/bierności a wiek respondentów
Starość: aktywność, nadrabianie zaległości i realizowanie pasji

Do 30 lat

Starość: bierność, nuda i brak perspektyw

35,00%

31-40 lat

65,00%

45,00%

41-50 lat

55,00%

57,65%

51-60 lat

42,35%

44,31%

Pow. 60 lat
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80%

90%

100%

Badani, w zależności od wieku, różnie oceniają stopień aktywności seniorów.
Najmłodsza część respondentów (do 30 lat) dostrzega w swoim otoczeniu największą liczbę
(śr. 65%) biernych osób starszych. Warto odnotować także wysoki odsetek najstarszych
respondentów (powyżej 60 roku życia), w opinii których dla większości osób starszych
(śr. 60,42%) starość jest czasem bierności, nudy i braku perspektyw. Jedyną grupą wiekową
twierdzącą, że seniorzy są w większości aktywni (śr. 57,65%) to osoby w wieku 41-50 lat.
1. Opinie o osobach starszych w Polsce – aspekty wizerunkowe
Wyk. 36. Wybrane opinie o osobach starszych w Polsce – aspekty wizerunkowe
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Badani organizatorzy poproszeni zostali o ustosunkowanie się do każdej
z zaproponowanej przez zespół badawczy tez, dotyczących osób starszych w Polsce.
Respondenci wyrażali swoje opinie przy pomocy pięciostopniowej skali odpowiedzi:
od „zdecydowanie tak” do „zdecydowanie nie”. Zadane im sformułowania brzmiały:
W Polsce seniorzy …
(1) zamykają się na innych, wolą spędzać czas w swoim senioralnym gronie
(2) dzięki uczestnictwu w kulturze są korzystniej postrzegani przez resztę społeczeństwa
(3) są ciekawi świata, otwarci na nowości i zmiany
(4) wzbudzają zainteresowanie mediów
(5) stają się coraz ważniejszą grupą społeczną, ich głos się liczy
Zbiorcze zestawienie wszystkich pięciu tez pokazuje, iż największą aprobatą cieszy się
teza o tym, że dzięki kulturalnemu uczestnictwu seniorzy są korzystniej postrzegani
w polskim społeczeństwie (aż 81,8% wskazań zdecydowanie i raczej tak). Odmiennego
zdania jest jedynie 2% badanych. Bardzo znaczny procent osób (71,2%) zgadzających się
z opinią, iż nasi seniorzy „stają się coraz ważniejszą grupą społeczną, ich głos się liczy”
to także ważna informacja płynąca z badań. Respondenci dostrzegają bowiem nie tylko
rosnący odsetek osób starszych w populacji, ale również ich rosnącą siłę (oddziaływania
i wpływania na otaczającą rzeczywistość). Ponad połowa badanych (63%) uważa, iż seniorzy
w naszym kraju są grupą otwartą na zmiany, nowości i ciekawą świata, choć warto zauważyć
największy odsetek wskazań „trudno powiedzieć” (29%) właśnie w odniesieniu do tej
kategorii. Tezą, która zebrała najwięcej różnorodnych ocen jest ta mówiąca o zainteresowaniu
mediów seniorami. Zgadza się z nią „tylko” 41,7% badanych – najmniejszy odsetek
ze wszystkich zaproponowanych tez. Natomiast co trzecia osoba (35,4%) nie uważa,
by media interesowały się osobami starszymi. Należy zauważyć, że równie duże rozbieżności
ocen posiada także teza o izolacji osób starszych i chęci spędzania czasu we własnym
senioralnym gronie. Zwolenników tej tezy jest nieznacznie więcej niż przeciwników
(42,4% do 34,3%).
Dzięki przeprowadzonym przez zespół badaniom seniorów z 2012 roku także
w przypadku tego obszaru mamy możliwość porównania opinii badanych osób starszych
z organizatorami. Wyjątkiem jest tu ostatnia teza o rosnącej - określanej przez ekonomistów
mianem „grey power” („siwej sile”) - roli osób starszych w społeczeństwie, której niestety nie
zadano osobom starszym w ankiecie z 2012 roku.
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Wyk. 37-38. Seniorzy w Polsce zamykają się na innych, wolą spędzać czas w senioralnym gronie - opinie
badanych seniorów [2012 r.] i organizatorów [2014 r.]

2012
12,9%

17,4%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
20,8%

Trudno powiedzieć
Raczej nie
31,5%

Zdecydowanie nie

17,3%

2014
1,0% 3,0%

Zdecydowanie tak
33,3%

Raczej tak
39,4%

Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

23,2%

Porównanie opinii o (auto)separacji osób starszych przynosi ciekawe spostrzeżenia.
Po pierwsze pokazuje, że osoby starsze w swoich ocenach pozostają bardziej radykalne
(wskazania „zdecydowanie tak” i „zdecydowanie nie”) gdyż niemal co trzeci (30,3%) badany
senior w 2012 roku w sposób zdecydowany wyrażał swój pogląd w tej kwestii. Niemal
połowa badanych osób starszych (48,8%) zgadza się z opinią, iż seniorzy w Polsce zamykają
się na innych i wolą spędzać czas w swoim gronie. Takie przekonanie ma nieco mniej
(42,4%) badanych organizatorów życia społeczno-kulturalnego. Dostrzec można także niemal
identyczny odsetek osób sprzeciwiających się poglądowi o izolacji osób starszych
i zamknięciu się na inne grupy wiekowe (33,7% badanych z 2012 i 34,3% z 2014 roku).
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Wyk. 39-40. Seniorzy w Polsce dzięki uczestnictwu w kulturze są korzystniej postrzegani przez resztę
społeczeństwa - opinie badanych seniorów [2012 r.] i organizatorów [2014 r.]
2012
3,4%
11,3%

34,5%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć

23,4%

Raczej nie
Zdecydowanie nie

27,4%

2014
2,0%
16,2%
33,3%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

48,5%

Analiza porównawcza tej opinii wyraźnie pokazuje, że organizatorzy wydarzeń
przypisują uczestnictwu seniorów w życiu kulturalnym zdecydowanie większą rolę
w kontekście budowania ich społecznego wizerunku niż sami uczestnicy (badani w 2012 roku
seniorzy). O ile odsetek osób zdecydowanie zgadzających się z tą tezą jest w obu badanych
grupach podobny (34,5% w 2012 r. i 33,3% w 2014 r. odpowiedzi „zdecydowanie tak”),
to już aż o ponad 20% więcej jest osób wśród organizatorów niż aktywnych seniorów, którzy
w mniej zdecydowany sposób zgodzili się z tym poglądem (wskazań raczej tak: 27,4%
w 2012 i 48,5% w 2014 r. ). Blisko 15 procent badanych seniorów (i tylko 2% organizatorów)
jest zdania, że uczestnictwo osób starszych w działaniach kulturalnych nie ma wpływu
na lepszy wizerunek osób podczas ich „jesieni życia”.
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Wyk. 41-42. Seniorzy w Polsce są ciekawi świata, otwarci na nowości i zmiany - opinie badanych seniorów
[2012 r.] i organizatorów [2014 r.]
2012
3,0%
10,9%

Zdecydowanie tak
Raczej tak

12,8%
50,2%

Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

23,1%

2014
8,0%
20,0%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
29,0%

Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

43,0%

Opinie obu badanych grup, seniorów i organizatorów wydarzeń senioralnych, różnią
się wobec tezy, że polscy seniorzy są otwarci na zmiany i nowości. Wśród aktywnych osób
starszych w badaniu z 2012 roku zdecydowanie dominuje przekonanie, że ich grupa
społeczna jest „ciekawa świata”. Co drugi senior był o tym zdecydowanie przekonany
(50,2% wskazań „zdecydowanie tak”). Organizatorzy są bardziej sceptyczni – 20% osób
zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak”. Warto zauważyć, że duża liczba badanych
(29%, a więc niemal co trzeci) w 2014 roku nie potrafiła jednoznacznie ustosunkować się
do tej tezy czego wyrazem są ich wskazania: „trudno powiedzieć”.
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Wyk. 43-44. Seniorzy w Polsce wzbudzają zainteresowanie mediów - opinie badanych seniorów [2012 r.]
i organizatorów [2014 r.]

2012
12,6%
22,8%

Zdecydowanie tak
12,5%

Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

21,9%

30,2%

2014
3,1%

12,5%

Zdecydowanie tak
Raczej tak

32,3%

Trudno powiedzieć
29,2%

Raczej nie
Zdecydowanie nie

22,9%

Ciekawa

jest

konfrontacja

opinii

badanych

dotycząca

tezy o

medialnym

zainteresowaniu osobami starszymi w Polsce. W obu badanych grupach najpopularniejszą
odpowiedzią było wskazanie „raczej nie” (30,2% wśród seniorów i 32,3% - organizatorów).
Natomiast znaczne różnice pojawiają się wśród respondentów, którzy w zdecydowany sposób
wyrażają pogląd o braku medialnego zainteresowania osobami starszymi. Takich osób jest
aż 22,8% wśród badanych seniorów i zaledwie 3,1% w grupie respondentów-organizatorów.
U osób starszych przeważa przekonanie, że seniorzy nie należą do grupy osób, którą
interesują się media. W przypadku badanych, którzy kreują ofertę dla osób starszych większy
jest odsetek osób twierdzących, że seniorzy wzbudzają zainteresowanie mediów. Pytaniem
otwartym pozostaje kwestia czy opisane różnice są wynikiem zwiększenia się
zainteresowania mediów, które zmieniło się przez ostatnie dwa lata czy innego spojrzenia
tych dwóch badanych grup na medialny przekaz?
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Wyk. 45. Seniorzy w Polsce stają się coraz ważniejszą grupą społeczną, ich głos się liczy - opinia
organizatorów [2014 r.]
2014
14,1%
27,3%

Zdecydowanie tak
Raczej tak

14,1%

Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

44,4%

Niestety w przypadku tej opinii nie można dokonać analizy porównawczej gdyż
pierwszy raz zadano to pytanie badanym podczas projektu w 2014 roku. Wskazania badanych
osób kierujących w swoich instytucjach i organizacjach działania do osób starszych wyraźnie
pokazują, iż seniorzy zaczynają być coraz ważniejszą grupą społeczną, z którą, nie tylko
ze względu na rosnącą liczbę, należy się liczyć. Świadczą o tym nie tylko mnożące się
działania/projekty i miejsca dla osób starszych oraz zainteresowanie nimi (przykładem niech
będzie choćby ten projekt badawczy), ale także powstające w wielu miejscach rady seniorów
(funkcjonujące jako organy doradcze) czy rządowe programy (np. Program Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020) i dokumenty strategiczne (np. Założenia
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020).
2. Opinie o osobach starszych – kultura i działania międzygeneracyjne
Kolejny obszar pytań w ankiecie dotyczył opinii badanych na temat seniorów. Pytania w tej
części zogniskowane były szczególnie na sferę kultury i działań pro-seniorskich oraz
międzypokoleniowych. Na pięciostopniowej skali badani proszeni byli o ustosunkowanie się
do następujących tez dotyczących seniorów w miejscowości w której pracują:
(1) Osoby starsze są stałymi, regularnymi uczestnikami i odbiorcami kultury
(2) W ostatnich latach zwiększyła się liczba działań kierowanych do osób starszych (np.
kampanie społeczne, inicjatywy, miejsca i organizacje senioralne oraz działające dla seniorów)
(3) Z roku na rok jest coraz więcej osób starszych, które chętnie i aktywnie uczestniczą w
wydarzeniach społeczno-kulturalnych
(4) Edukacją kulturalną powinni zostać objęci seniorzy
(5) Seniorzy są potrzebni społeczeństwu
(6) Młodsze pokolenia chętnie sięgają po doświadczenia osób starszych
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Wyk. 46. Wybrane opinie o osobach starszych – kultura i działania międzygeneracyjne
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Analiza zbiorcza tej części ankiety pokazała, że zdecydowanie największy odsetek
osób zgadzających się z zaproponowaną przez zespół badawczy opinią (aż 84% wskazań
„zdecydowanie tak”!) uzyskała teza o tym, że osoby starsze są potrzebne społeczeństwu.
Należy dodać, że nie było żadnej osoby, która miałaby inne zdanie lub wahałaby się w tej
kwestii. Na kolejnych, pod względem liczby osób popierających dany pogląd, miejscach
znalazły się sformułowania: „Edukacją kulturalną powinni zostać objęci seniorzy”
(90% wskazań zdecydowanie i raczej tak) oraz „W ostatnich latach zwiększyła się liczba
działań kierowanych do osób starszych (np. kampanie społeczne, inicjatywy, miejsca
i organizacje senioralne oraz działające dla seniorów)” – także 90% badanych osób. Seniorzy
zatem są potrzebni społeczeństwu, ale nie zawsze młodsze pokolenia sięgają po ich
doświadczenie – co czwarty badany (27%) jest bowiem zdania, iż tego nie czynią.
Wyk. 47. Seniorzy są stałymi, regularnymi uczestnikami i odbiorcami kultury

1,0%
15,2%

25,3%

Zdecydowanie tak
Raczej tak

7,1%

Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

51,4%
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Trzech na czterech respondentów zgadza się z opinią na temat tego, że osoby starsze
są regularnymi i stałymi uczestnikami oraz odbiorcami kultury (25,3% wskazań
„zdecydowanie tak” i 51,4% - „raczej tak”). Przeciwników tak postawionej tezy jest 16,2%.
Wyk. 48. W ostatnich latach zwiększyła się liczba działań kierowanych do seniorów

4,0% 1,0%
5,0%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
52,0%

Trudno powiedzieć
Raczej nie

38,0%

Zdecydowanie nie

Dziewięciu na dziesięciu badanych organizujących działania dla osób starszych
zauważa, że w ostatnich latach liczba działań kierowanych do seniorów uległa zwiększeniu.
Co druga badana osoba (52%) w sposób zdecydowany wyraża pogląd o tendencji wzrostowej
w kontekście działań kierowanych do osób starszych (np. kampanii społecznych, inicjatyw,
miejsc i organizacji: senioralnych oraz działających na rzecz seniorów). Jedynie
5% respondentów jest odmiennego zdania.
Wyk. 49. Z roku na rok zwiększa się liczba aktywnych seniorów, uczestników wydarzeń społeczno-kulturalnych

2,0%
21,0%

Zdecydowanie tak
34,0%

Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

43,0%

Badani organizatorzy dostrzegają także rosnącą liczbę seniorów, którzy są aktywnymi
uczestnikami wydarzeń społeczno-kulturalnych. Dostrzega to zjawisko trzech na czterech
badanych (77% wskazało odpowiedź zdecydowanie i raczej tak). Warto zauważyć, iż nie
znalazła się osoba, która w sposób zdecydowany neguje tak postawioną tezę. Relatywnie
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dużo respondentów (21%) nie było do końca zdecydowanych na opowiedzenie się po którejś
ze stron tak brzmiącego sformułowania – czego wyrazem są wskazania „trudno powiedzieć”.
Wyk. 50. Seniorzy są potrzebni społeczeństwu

1,0%
15,0%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
84,0%

Największą zgodność badanych (99%) możemy obserwować w opinii dotyczącej tego,
że osoby starsze są potrzebne społeczeństwu. Z tezą „seniorzy są potrzebni społeczeństwu”
w sposób zdecydowany zgodziło się aż 84% wszystkich respondentów ustosunkowujących
się do tej opinii. Tylko jedna osoba zaznaczyła kategorię „trudno powiedzieć”.
Wyk. 51. Młodsze pokolenia chętnie sięgają po doświadczenia osób starszych
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Opinie w tym zakresie w największy sposób podzieliły badanych. Najpopularniejszą
odpowiedzią na pogląd mówiący o tym, że młodsze pokolenia chętnie sięgają
po doświadczenia osób starszych była kategoria ludzi niezdecydowanych – „trudno
powiedzieć” (33%). Wśród badanych organizatorów odnajdziemy więcej zwolenników tak
postawionej tezy (40%) niż przeciwników (27%). Różnice jednak nie są bardzo duże,
co pokazuje z jak trudną materią mamy do czynienia gdy mówimy o projektach
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międzypokoleniowych, które przecież powinny łączyć pokolenia w oparciu o otwartość
i chęci wszystkich stron.
3. Edukacja kulturalna – seniorzy jako uczniowie i nauczyciele
Wyk. 52. Edukacją kulturalną powinni zostać objęci seniorzy
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Bardzo duży procent organizatorów (łącznie 90%, z czego 57% w sposób
zdecydowany) jest zdania, że edukacja kulturalna powinna objąć również osoby starsze. Nie
było wśród respondentów żadnej osoby mającej odmienne zdanie w tej kwestii, a jedynie
co dziesiąty zaznaczył wskazanie „trudno powiedzieć”. Opinie te wyraźnie pokazują
oczekiwania badanych i potrzebę kierowania działań edukacyjnych do tej grupy wiekowej.
Pytanie o edukację kulturalną wydaje się szczególnie istotne. Dlatego też zespół
badawczy postanowił w tym miejscu raportu poszerzyć analizę o diagnozę płynącą z jeszcze
jednego badania ROK UAM prowadzonego w 2013 roku. W jednym z pytań w ankiecie,
ogólnopolskiego projektu badawczego „Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej.
Studium metod, mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na mieszkańców polskich
miast”, kierowanej do czterech grup osób związanych z edukacją kulturalną56 poproszono
respondentów o ustosunkowanie się do stwierdzenia: „działaniami edukacji kulturalnej
powinni zostać objęci seniorzy”. Badanych poproszono o wyrażenie swojej opinii również
przy pomocy pięciostopniowej skali: od zdecydowanej aprobaty (wskazanie „zdecydowanie
56

Projekt badawczy Związku Miast Polskich (dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego) podczas którego przy pomocy ankiety zebrano opinie 514 osób. Zespół badawczy włączył
do badań cztery grupy, które w różnym stopniu (jako: organizatorzy, bezpośredni edukatorzy i animatorzy,
nadzorujący i wytyczający polityki kulturalne oraz dystrybuujący środki finansowe) kreują działania w obszarze
edukacji kulturalnej. Respondenci reprezentowali kategorie: 1. instytucje kultury (zarówno prywatne oraz
publiczne - samorządowe i państwowe), 2. instytucje oświatowe (dyrektorzy i ich zastępcy w szkołach
podstawowych, średnich, gimnazjach oraz przedszkolach), 3. obszar związany z samorządem terytorialnym
(m.in. naczelnicy wydziałów kultury/oświaty; burmistrzowie/wiceprezydenci ds. kultury/oświaty;
przewodniczący komisji kultury w radach miast), 4. organizacje kulturalne - III sektor (fundacje
i stowarzyszenia działające w obszarze kultury).
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tak”) do stanowczej negacji (odpowiedź „zdecydowanie nie”). Niemal 3/4 badanych (71,9%)
zgodziło się, że należy włączyć osoby starsze do działań związanych z edukacją kulturalną
(suma wskazań „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). Przeciwników objęcia najstarszych
osób działaniami edukacji kulturalnej było zaledwie 6,4% badanych (w tym odsetek osób
zaznaczających wskazanie „zdecydowanie nie” wynosił 1,4%). Natomiast co piąta badana
osoba (20,8%) nie potrafiła jednoznacznie opowiedzieć się za jedną ze stron, wskazując opcje
„trudno powiedzieć”. Najwięcej zwolenników tej tezy (76,6% wskazań zdecydowanie i raczej
tak) było wśród badanych, którzy pracowali w instytucjach kultury. Warto również zauważyć,
iż nie było w tej grupie żadnego respondenta, który wskazałby „zdecydowanie nie”.
Najmniejszy, lecz nadal bardzo wysoki odsetek osób, zgadzających się z tezą o potrzebie
edukacji kulturalnej seniorów, był wśród osób związanych z organizacjami pozarządowymi
(65,3% łącznych wskazań „tak”). Należy również zauważyć, że największy odsetek osób,
które nie udzieliły jednoznacznej odpowiedzi był wśród osób związanych z obszarem
samorządowym (24,4% wskazań „trudno powiedzieć”) i z trzecim sektorem (25%).
Dla porównania 15,6% badanych reprezentujących instytucje kultury wybrało takie
wskazanie.
Pytania zamknięte zastosowane w ankiecie dają badaczom pewną ogólną wiedzę
na temat opinii badanych osób (odpowiadają na pytanie: jak jest?), ale ze względu na formę,
nie mogą dać bardziej pogłębionych, szczegółowych wskazań (odpowiedzi na pytanie
- dlaczego tak jest?). Dlatego, w przypadku tego pytania, zespół badawczy dał ankietowanym
możliwość umotywowania odpowiedzi i pełniejszego wyrażenia swojej opinii. Badani
poproszeni zostali o uzasadnienie swojego wskazania. Analiza tych odpowiedzi przyniosła
niezwykle ciekawe wyniki. Pokazała szerokie spektrum argumentów przytoczonych przez
osoby związane z edukacją kulturalną będące za zaangażowaniem seniorów w działania
edukacyjne.
W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na trudności, których przysparza
analizującym nieograniczona formuła pytania otwartego dająca możliwość bardzo
różnorodnych odpowiedzi. Analizująca je osoba dokonuje próby pogrupowania tych
odpowiedzi na pewne wyróżniające się tematycznie i obszarowo kategorie. Trzeba mieć
świadomość, że niektóre odpowiedzi respondentów mieszczą się w kilku kategoriach.
Dla lepszego zobrazowania kategorii obszarowych wybrano kilka wskazań badanych, które
dla wyróżnienia, zaznaczono kursywą.
Różne odpowiedzi badanych pogrupowane zostały zatem w kilka dających się
wyodrębnić kategorii. Najliczniejszą z nich była ta związaną z chęcią bycia potrzebnym
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i wykorzystaniem doświadczenia osób starszych. Wskazały ją 52 badane osoby a zawierała
takie uzasadnienia jak: wykorzystanie ich dorobku życiowego; doświadczenie życiowe;
kontakt z młodzieżą wzbogaciłby obie grupy; mają do przekazania swoją wiedzę; wiele
doświadczenia, którym chcą się dzielić; będą czuć się potrzebni. Drugą pod względem liczby
wskazań (48) była kategoria odpowiedzi związanych z cechą, która powinna wyróżniać
edukację kulturalną kierowaną do wszystkich, a zatem również do seniorów: edukacja
kulturalna powinna być dostępna dla każdego; kultura należy się każdemu w każdym wieku;
są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa; głupie pytanie; a dlaczego nie?; bo to też ludzie.
Trzecią grupą uzasadnień, która zyskała 42 wskazania były opinie na temat tego, że osobom
starszym trzeba pomóc (ze względu na różne czynniki tj. braki kompetencji, strach czy
samotność): niska świadomość kultury i strach wynikający z niewiedzy, grupa
do „zagospodarowania”; dla samotnych obcowanie z kulturą jest bezcenne; zrozumienie
dynamiki zmian modelu kulturowego; widoczne braki w edukacji kulturalnej; potrzebują
różnorodnych zajęć; wymagają zagospodarowania społeczno-kulturalnego; aktualizacja
wiedzy o współczesne trendy kultury. Kolejna kategoria wskazań badanych osób związana
była z otwartością seniorów i ich chęcią do podejmowania różnych aktywnych działań
(38 odpowiedzi): najbardziej chłonna grupa i bardzo tego świadomie chce; dysponują chęcią
do działania; bardzo zmotywowana grupa społeczna; duża grupa o dużych chęciach,
potencjale; mają ochotę do poznawania nowej rzeczywistości; grupa, która jest bardzo często
aktywna; wykazują dużą aktywność w różnych dziedzinach; to kreatywni, chcący działać,
aktywni ludzie; widać bardzo duże zainteresowanie seniorów sferą kultury. Badani
(a dokładnie 31 z nich) zauważali również fakt, iż osoby starsze mają dużo czasu wolnego,
który mogą spożytkować uczestnicząc w działaniach edukacji kulturalnej: nie miały wcześniej
możliwości na rozwijanie talentów, mogą, jako seniorzy, właśnie na to wykorzystać wolny
czas; mają czas na kulturę; wypełnienie czasu wolnego. Dwudziestu sześciu badanych
uzasadniło, iż włączenie seniorów w działania edukacji kulturalnej skutkować będzie
przeciwdziałaniem ich wykluczeniu: zapobieganie wykluczeniu, by nie wyłączać ich z życia
miasta; wybór na nie oznacza wykluczenie; przeciwdziałające wykluczeniu i wyobcowaniu.
Natomiast dwudziestu trzech respondentów podkreśliło w swoich uzasadnieniach wymiar
związany z aktywizacją: aktywizacja osób starszych jest bardzo ważnym elementem edukacji
kulturalnej; aktywizuje to ludzi starszych; danie możliwości współdziałania; uaktywnienie
seniorów; zmobilizowanie do aktywności i uczestnictwa. Niemal tyle samo osób,
co we wcześniejszej kategorii (22) motywowało swoje wskazanie tym, że osoby starsze
to coraz liczniejsza grupa społeczna: bardzo duża grupa społeczna, coraz większa;
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dynamicznie wzrasta ilość seniorów, starzejące się społeczeństwo; w [mieście 120 tys.
– przyp. autorów] jest coraz więcej ludzi starych, młodzi wyjechali. Część badanych osób (17)
wskazywała, iż seniorzy są już odbiorcami różnych działań kierowanych do nich w ramach
edukacji kulturalnej i należy to kontynuować: są działania dla nich w MOK; wielu twórców
ludowych to seniorzy; wystarczy zapytać seniorów. Ja pytałem; tak samo ważna grupa jak
młodzież; są dobrymi odbiorcami wydarzeń. Ostatnią, lecz jak się wydaje nie mniej istotną,
kategorią uzasadnień respondentów była kategoria wskazana przez 14 osób, zwracających
uwagę na to, iż edukacja kulturalna pozytywnie wpłynie na jakość życia seniorów: wpłynie
na polepszenie jakości życia i wydłużenie życia; wyzwala u nich kreatywność i integracje
środowiska; powinni ujawnić swoje talenty; chcą się rozwijać; szansa na rozwój osobowości.
Wszystkie wyżej wyodrębnione kategorie uzasadnień ukazują, w jaki sposób
o osobach starszych myślą ludzie odpowiedzialni za obszar edukacji kulturalnej. Wyłania się
z nich obraz seniorów stanowiących coraz liczniejszą grupę osób, aktywnych, chętnych
i zaangażowanych, którym przez działania edukacji kulturalnej można pomóc. Skutkiem
włączenia seniorów w takie działania będzie wzrost ich aktywności, przeciwdziałanie
wykluczeniu, polepszenie jakości życia oraz wzmocnienie świadomości bycia potrzebnym
poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Biorąc pod uwagę różne uzasadnienia dotyczące potrzeby włączania seniorów w życie
społeczno-kulturalne, należy zauważyć, że w zależności od tego jak będziemy postrzegać
i myśleć o osobach starszych, tak będziemy traktować tę grupę i włączać ją w różne działania
edukacyjne. Jeśli skłonni jesteśmy uważać seniorów za osoby, którym „należy pomóc” gdyż
są zagubione w obecnej, otaczającej ich, coraz bardziej cyfrowej i szybko zmieniającej się
rzeczywistości i nie orientują się w przemianach współczesnej kultury, ograniczymy ich rolę
do uczniów, a zajęcia dla nich prowadzone do przekazywania wiedzy podczas
prelekcji/warsztatów ze specjalistą w dziedzinie sztuki współczesnej, objaśniającym jej
główne i aktualne kierunki czy formy. Natomiast zupełnie inna, również w sensie
społecznym, będzie rola osób starszych w procesie edukacyjnym jeśli dostrzeżemy potencjał
ich doświadczenia, wiedzy czy pamięci o przeszłości. Możliwe wtedy stanie się rozszerzenie
kompetencji danej osoby, która nie tylko będzie mogła uczyć siebie, lecz także innych.
Z zagubionego ucznia stanie się nauczycielem, edukatorem młodszych pokoleń. Taki sposób
postrzegania seniorów umożliwia tworzenie projektów międzygeneracyjnych, dzięki którym
doświadczenie życiowe osób starszych i ich pamięć o przeszłych wydarzeniach ożywiają
naszą historię.
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VI. REKOMENDACJE i POMYSŁY na skuteczne działania kierowane do seniorów
Rekomendacje dotyczące tego, w jaki sposób programować swoje działania,
by odpowiadały na potrzeby osób starszych i były skuteczne można tworzyć na kilka
sposobów. Jednym z najtrafniejszych, w ocenie zespołu badawczego, jest oparcie ich
o praktyczną wiedzę i doświadczenia ludzi, którym udało się stworzyć inicjatywy cieszące się
uznaniem.
Dzięki badaniom terenowym poszerzono nie tylko analizę oferty inicjatyw
kierowanych do osób starszych, ale także zebrano bardzo istotną wiedzę i pomysły
ułatwiające kreowanie oferty dla seniorów. Badaniom w terenie poddano dwa wydarzenia:
 Koncert Dzieci Jarocina na VII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej
w Rozdrażewie (wieś w powiecie krotoszyńskim), jako projekt międzypokoleniowy
(12.10.2014 r.)
 Warsztaty „Skojarzeni z historią” (odbywające się w ramach wydarzeń „Senioralni
Poznań”) organizowane przez najmłodszą instytucję kultury w Poznaniu (Brama
Poznania ICHOT), jako działanie aktywizujące, również, mężczyzn-seniorów
(16.10.2014 r.)
Przeprowadzone rozmowy (pogłębione wywiady indywidualne), zarówno z organizatorami
tych działań jak i uczestniczącymi w nich osobami starszymi, pozwoliły na pełniejsze
poznanie tych inicjatyw. Ukazały ich specyfikę oraz szereg niezwykle interesujących
pomysłów, które mogą być ciekawe dla osób pracujących z seniorami i chcących
organizować dla nich działania kulturalne i społeczne. Badania w terenie miały odpowiadać
akcentom stawianym w projekcie dlatego też pierwsze badanie obejmowało działania łączące
pokolenia. Drugie natomiast było próbą „odszukania” uczestniczących mężczyzn-seniorów.
Podczas obserwacji obu wydarzeń zebrano także dokumentację fotograficzną. Załączona
do tej części raportu i opatrzona krótkimi komentarzami foto-relacja z tych wydarzeń
ma przybliżyć projekty i ukazać ich wizualny wymiar.
1. Dzieci Jarocina – zespół międzypokoleniowy
Energia, pasja, radość. To trzy słowa, które przyszły mi do głowy, kiedy pierwszy raz,
podczas otwarcia piątej edycji targów „Aktywni 50+”, zobaczyłem na żywo koncert zespołu
„Dzieci Jarocina”. Spędzony z tym międzypokoleniowym zespołem czas (podczas wyjazdu
zespołu na VII Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej w Rozdrażewie) tylko
utwierdził mnie w tym przekonaniu.
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Sam pomysł wydaje się genialny w swej prostocie. Wszak każdy z nas słyszał
powiedzenie „muzyka łączy pokolenia”. Ten wyświechtany, wydawać by się mogło, slogan
nagle okazuje się nie tylko możliwy do spełnienia, ale także przynoszący niezwykłe rezultaty.
Sam projekt rozpoczął się w 2008 roku, ale w swojej obecnej formie, z udziałem seniorów
trwa od 2012 roku a narodził się po koncercie grupy „Young and Heart", która występowała
w ramach Festiwalu Malta. Tak o początkach powstania idei opowiada Tomek Jankowski:
(…) projekt „Dzieci Jarocina” jest od 2008 roku i przez cztery lata był projektem
incydentalnym, czyli parę dni w roku, w lipcu kiedy był festiwal, zaczął się od rockowego
przedszkola. Ludzie przyjeżdżali z całej Polski i mogli sobie zostawić dzieci w przedszkolu (…)
były różne atrakcje dla dzieci. Jedną z nich był występ na dużej scenie pod nazwą „Dzieci
Jarocina”. Tak więc trwało to kilka dni, spotykaliśmy się z tymi dzieciakami i namawialiśmy
jeden z zespołów występujących na festiwalu by stanowił podkład muzyczny, umawialiśmy się
na jakiś ich utwór. (…) Później padł pomysł by zrobić „Dzieci Jarocina” jako projekt, który
będzie trwał a nie tylko kilka dni w roku i dołożyliśmy seniorów. (…) projekt w formie
z seniorami trwa już ponad dwa i pół roku. Zaczął się na początku 2012 roku. (…) Sam pomysł
narodził się w głowie Roberta Kazimierczaka, który wraz ze Zbyszkiem [Obarą] i Leszkiem
[Świderskim] pojechali na koncert grupy Young and Heart, która występowała w ramach
Festiwalu Malta i jak zobaczyli jak śpiewali Red Hot’ów, Nirvanę stwierdzili – zróbmy coś
takiego z „Dziećmi Jarocina”. Zbyszek prowadził już wtedy przy klubie seniora taki zespół
wokalny i wciągnął ich w to. Ponieważ ja pracowałem z dziećmi przez te poprzednie lata
to powierzono mi pracę z dziećmi i wtedy zrobiliśmy tak zwany casting w cudzysłowie.
Daliśmy ogłoszenie i przesłuchaliśmy też te osoby. Nie chodziło o profesjonalne śpiewanie, ale
o to by były one muzykalne. Na początku było tak, że Zbyszek pracował z seniorami, Leszek
z muzykami a ja pracowałem z dzieciakami i młodzieżą i tak było przez jakiś czas a po paru
miesiącach zaczęliśmy robić rzeczy wspólne.

Początki powstania grupy nie zawsze były łatwe wszak różnica wieku członków
zespołu to ponad 70 lat – najmłodsza grupa to dzieci 6+ a najstarszy członek zespołu ma 78
lat. Dało się wyczuć pewną obawę, barierę przed odbiorem takiej formy zespołu:
Na początku był lekki dystans. To może też wynikało z tego, że oni się wstydzili jak
zostaną odebrani. My mieliśmy tego świadomość by nie wyszedł nam z tego muzyczny
kabaret, że wychodzi przede wszystkim senior, starsza osoba i jak to ludzie odbiorą.
Po pierwszych koncertach okazało się, że mają pozytywne przyjęcie publiczności więc
już ta bariera psychiczna padła. Dużo dają też nasze wspólne wyjazdy integracyjne.
Po to robimy te wyjazdy integracyjne by z jednej strony nauczyć się czegoś, ale z drugiej
by oni się czuli dobrze razem.

Tak wspomina początki swojej przygody z zespołem jedna z wokalistek-seniorek:
Na początku był strach czy damy radę. Bo to jest inna muzyka co prawda z młodych lat,
ale czy my podołamy z zespołem? Trudności były na początku, ale te wyjazdy wspólne
warsztatowe nam dużo dały.

W związku z tymi obawami na początku grano bardziej „stonowaną”, spokojną muzykę,
niejako pasującą do statecznego wizerunku osób starszych. Z czasem jednak zaczęto
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eksperymentować i poszerzać wachlarz repertuaru o kawałki punkowe czy raegge, które dziś
grane są na każdym koncercie formacji.
(…) zaczynaliśmy od takich standardów, głównie ballad rockowych. Trzeba było
przekonać seniorów, bo seniorzy musieli się przekonać do tego. Młodzież i dzieci łapią
szybciej a seniorzy musieli nawet mentalnie się przestawić. Okazało się po czasie,
że zaczęło to fajnie brzmieć i zaczęliśmy powoli dokładać trochę mocniejsze utwory
a kiedyś na próbie zagraliśmy punk rockowy kawałek na zasadzie eksperymentu i
okazało się, że „zażarło” i w tej chwili już chyba nie ma barier.

Znacząca jest także nazwa zespołu - połączenie młodszych i starszych „dzieci”. Sama nazwa
pokazuje, że nie ma barier wiekowych i każde pokolenie realizować może swoje pasje
muzyczne. Zauważmy, że drugi człon nazwy jest silnie osadzony w sferze tożsamościowej.
Dzięki tej nazwie i projektowi zespół buduje poczucie dumy, własnej tożsamości, korzeni
i umiejętnie korzysta z lokalnych a przecież rozpoznawalnych w całej Polsce zasobów
– festiwalu w Jarocinie i jego piosenek/zespołów, niektórych już przecież kultowych.
Staramy się grać standardy czyli coś, co ludzie znają bo jednak jak gramy koncert lubimy
mieć interakcje z publicznością, bo nie chodzi o to, by ludzie byli biernymi słuchaczami,
ale by byli uczestniczyli więc mamy „Kocham Cię jak Irlandie” czy „Whiskey” Dżemu,
ale mamy też utwory punk-rockowe albo takie, które są mniej znane, bo chodzi
o to, by przypominać utwory, które były na festiwalu. To w ogóle jest ważne, że gramy
utwory, które są kojarzone z jarocińskim festiwalem od lat 70tych (…).

Dziś zespół spaja nie tylko dobra atmosfera, ale także liczne koncerty z cenionymi w Polsce
zespołami i wokalistami. Nie byłyby one możliwe bez sprawności organizacyjnej osób
działających wokół zespołu, ale także, a w zasadzie przede wszystkim, bez odpowiednio
wysokiego poziomu artystycznego.
Występy ze znanymi, tak zwanymi topowymi artystami też mają za sobą. To też ich
kręci, że to ich wyróżnia. Pierwszy występ mieliśmy z Wojtkiem Waglewskim i graliśmy
utwory Wojtka. Później graliśmy z Kukizem. Następnie był Tomek Lipiński. A ostatnio
był koncert na otwarcie Spichlerza [Polskiego Rocka] gdzie był Piotrek Banach, Tomek
Budzyński, młody Ridel i Muniek Staszczyk. To daje też taką nobilitację dla zespołu.
To otarcie się o ten, tak zwany, show biznes. To daje motywację, daje kopa. Z jednej
strony małe rzeczy a z drugiej wielkie. Mogą znajomym powiedzieć z kim grają, z dumą
i to jest na pewno też motorem napędowym.

Koncerty zespołu to nie tylko świetne połączenie śpiewu (występów solowych i całego
chóru), mocnych brzmień instrumentów rockowych (a nawet gry na skrzypcach) i nietrącące
na aktualności teksty festiwalowych kawałków, ale to także opowiadanie, narracja
prowadzona z publicznością przez dyrygenta formacji Tomka Jankowskiego, który
wprowadza w klimat poszczególnych utworów, a także zachęca widownię do wspólnej
zabawy. Taki zastrzyk pozytywnej scenicznej energii może wywoływać tylko takie reakcje
widzów, jakie opisuje jedna z uczestniczek:
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Od samego początku, na różnych koncertach i w różnych miejscach, publiczność z nami
się bawi. Duże brawa przeważnie są.

Trudno przejść wobec „Dzieci Jarocina” obojętnie, czego przykładem jest niezwykle
pozytywna reakcja publiczności, którą miałem okazję obserwować. Uśmiech na twarzy, duże
brawa, machanie rękoma w rytm muzyki czy wstawanie z krzeseł to częsta reakcja zwrotna,
która cieszy członków zespołu i świadczy o sukcesie projektu Towarzystwa Muzycznego
w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego. „Starsze dzieci” także dostrzegają pozytywną zmianę
w swoim życiu dzięki uczestnictwu w projekcie:
To jest dla nas rozrywka. W naszym wieku to [pozostaje] siedzieć w domu: telewizja,
książki czytam a teraz to nie mam czasu bo to próby, ciągłe wyjazdy... Na starość
odmłodzony jest człowiek.
Dla nas to jest taka odskocznia od kłopotów. Tym się żyje. Dziś próba, jutro próba
następnego dnia jedziemy na koncert (…).
My tak nie myślimy o tej starości. Czujemy się młodzi i koniec. Dzieci odchowane
to można sobie pozwolić na czas dla siebie.

Z pewnością różne grupy wiekowe zespołu (dzieci, młodzież, seniorzy) w odmienny sposób
interpretują i rozumieją śpiewane przez siebie słowa w takich piosenkach jak „Runął już
ostatni mur” czy „Olewaj system”. Mimo tego, na scenie łączy ich jedno: energia, pasja
i miłość do muzyki.
Oczywiście są konflikty, ale to jest jak w rodzinie. Nie ma większych problemów czy
sytuacji konfliktowych a jak wychodzimy na scenę to jesteśmy jednością. To są dzieci.
Nieważne czy mają lat siedem czy lat 62. Na scenie są jednością.

Wydaje się, że na tym właśnie polegać mają projekty łączące pokolenia. Korzystając
z posiadanych zasobów (np. historii, doświadczeń, umiejętności, tradycji…) należy szukać
wymiany, dialogu, wspólnej pasji. Osoby starsze chcą dzielić się z innymi swoją wiedzą,
bogatym życiowym doświadczeniem i umiejętnościami. Może nawet bardziej niż pozostałe
grupy wiekowe gdyż okres starości to czas, w którym pragnienie udowodnia innym i sobie,
że jest się nadal ważnym ogniwem tego społeczeństwa jest szczególnie odczuwalne. Dajmy
sobie i im szanse a korzyści płynące z tej wymiany będą obopólne.
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Fotograficzna relacja z koncertu zespołu „Dzieci Jarocina”
Koncert „Dzieci Jarocina” na VII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej w
Rozdrażewie jako projekt międzypokoleniowy [12.10.2014]

Dzieci Jarocina jadą na koncert do Rozdrażewa

W drodze na koncert – widok kierowcy

Widok z tyłu autokaru

Dzisiejszy repertuar zespołu

Jesteśmy na miejscu – wysiadamy…

Rozdrażew (pow. krotoszyński) – przed Salą
Wiejską
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Baner VII Przeglądu Amatorskiej Twórczości
Artystycznej w Rozdrażewie

Wnoszenie sprzętu i zabawa w berka młodszych
członków zespołu

Podłączanie sprzętu i instrumentów

Próba zespołu

Widownia Sali Wiejskiej w Rozdrażewie

Zabawy młodych artystów przed koncertem

Oficjalne przywitanie i rozpoczęcie Przeglądu

Akustyk nie zawsze ma proste zadanie…
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Występ Klubu Seniora „Aktywni”

Koncert

Dyrygent i instrumentaliści

Muzyka łączy pokolenia…

Energia zespołu

Reakcja widowni – wspólna zabawa na stojąco

Chwile przed wybiegiem - Pokaz mody - Teatrzyk
"Iskierki" z ZSP w Rozdrażewie oraz seniorzy z
Klubu Seniora "Aktywni"

Wystawa prac twórców amatorów
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2. Warsztaty „Skojarzeni z historią” - Brama Poznania ICHOT
W ramach szeregu inicjatyw podejmowanych podczas cyklicznego już wydarzenia
organizowanego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu „Senioralni Poznań”
chciałem wybrać takie, w którym uczestniczyłoby jak najwięcej mężczyzn.. Nie było
to zadanie łatwe. Po pierwsze dlatego, że trudno przewidzieć kto dokładnie i w jakich
proporcjach (kobiet/mężczyzn) pojawi się na danym wydarzeniu. Po drugie, zaproszenia
zwykle nie zawierają informacji o bardziej męskim czy kobiecym charakterze danej imprezy,
kierowane są, co słuszne i zrozumiałe, do przedstawicieli obu płci. W innym przypadku
mielibyśmy do czynienia z dyskryminacją jednej ze stron. Po przyjrzeniu się ofercie, tytułom
i tematom inicjatyw, wydarzeń oraz ich formom możemy jednak intuicyjnie przewidzieć,
w czym panowie chętniej wezmą udział. W związku z tym nie udałem się na spotkanie
seniorów z dietetyczką, ale na warsztat związany z historią. Wybór okazał się słuszny,
„odnalazłem” mężczyzn-seniorów, choć na spotkaniu więcej było pań niż panów. Dokładnie
12 kobiet i 5 mężczyzn.
Swoją uwagę skupić chciałbym nie na samych warsztatach, ale głównie na rozmowie,
którą odbyłem po nich z jedną z osób organizujących warsztaty dla seniorów
i odpowiedzialnych w Bramie Poznania za aspekt edukacyjny. Rozmowa ta uzupełniła
i poszerzyła poczynione przeze mnie obserwacje. Ponadto była niezwykle owocna a pomysły
i sposoby działania tej niedawno powstałej instytucji kultury wydają się na tyle ciekawe
i warte naśladowania przez innych organizatorów życia kulturalno-społecznego, że poświęcę
im dalsze strony raportu.
2.1. PRZEWODNIK – czyli co trzeba wiedzieć kierując ofertę do seniorów i jak
ją stworzyć, krok po kroku…
/REKOMENDACJE dla organizatorów działań kierowanych do osób starszych/
Warsztaty „Skojarzeni z historią”, rozmowy z osobami pracującymi z seniorami jak
i z samymi osobami starszymi okazały się dobrą okazją do tego, by zebrać pomysły i zawrzeć
w raporcie rekomendacje z nich płynące. Swoisty przewodnik został podzielony na dwie
główne części. W pierwszej pokazane będą DZIAŁANIA podjęte przez organizatora
warsztatów w celu stworzenia oferty spełniającej oczekiwania osób starszych. W drugiej
części przedstawię płynącą z obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów analizę
najistotniejszych CECH osób starszych. Pewne uogólnienia, które zostaną w tej części
poczynione potrzebne będą do nakreślenia sylwetki seniorów jako uczestników wydarzeń
kulturalnych i społecznych. Poznanie charakteru uczestnictwa i potrzeb seniorów wydaje się
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bowiem kluczowe przy inicjowaniu działań, które zakończyć się mają włączeniem osób
starszych w życie społeczne i kulturalne.
Po pierwsze: analiza otoczenia
Nowa instytucja, pojawiająca się w danym miejscu, otoczeniu i środowisku zmuszona
jest do dokonania analizy tegoż otoczenia. Niemniej jednak analiza zasobów i potencjalnych
odbiorców nie może być wyłącznie domeną nowopowstałych instytucji czy organizacji
pozarządowych. Diagnoza obszaru, w którym przychodzi działać musi być także ciągłym
procesem, podejmowanym przez istniejące do wielu lat placówki czy organizacje. Potrzeba
ta wynika z dynamicznie zmieniającej się struktury naszego społeczeństwa jak i migracji
przestrzennej ludzi. Analiza otoczenia, w ogromnym skrócie, sprowadza się do odpowiedzi
na, z pozoru, proste pytanie: do kogo ze swoją ofertą chcemy trafić? Kto ma do nas najbliżej?
(…) otwieraliśmy nową instytucję. (…) ruszyliśmy tak naprawdę od zera w związku
z tym wszystkie nasze grupy docelowe były założone w strategii marketingowej przed
powstaniem instytucji. Tam była analiza społeczeństwa, było, że społeczeństwo się
starzeje. (…) Trzeba jak najbardziej te potrzeby osób starszych dostrzegać.

Po drugie: myślenie o seniorach i ich oczekiwaniach
Ten drugi element związany jest ze skierowaniem uwagi organizatorów na potrzeby
i oczekiwania swoich odbiorców. Nie zawsze założenia dają się łatwo przełożyć
na rzeczywistość. Czasem pojawiają się problemy i obawy. Istotne jest jednak to, by mieć
świadomość istnienia owych barier gdyż ich szybkie dostrzeżenie umożliwi działania, które
mogą je wyeliminować.
Mieliśmy pewnego rodzaju obawy bo otwieraliśmy się z multimedialną ekspozycją
i obawialiśmy się czy nie stworzymy jakiejś takiej bariery technologicznej dla seniorów.
Prawda jest też taka, że dopóki tego rodzaju ekspozycji się nie uruchomi, nie wpuści
po prostu pierwszych zwiedzających, to mało się na ten temat wie. W związku z tym
rzeczywiście musieliśmy się otworzyć i przyjąć pierwszą grupę seniorów, żeby
wyciągnąć pierwsze refleksje.

Myślenie o potrzebach swoich odbiorców powinno przejawiać się na różnych płaszczyznach.
Należy zwracać uwagę na detale, z pozoru małe, drobne rzeczy, których brak jednak
poważnie utrudnia osobom starszym korzystanie z oferty i komfortowe spędzenie czasu.
Jednym z takich ważnych szczegółów są miejsca do siedzenia.
(…) na ekspozycji, gdzie sala nie jest duża, staramy się za każdym razem kiedy wchodzi
grupa seniorów dokładać więcej puf, żeby można było usiąść (…)

Skąd czerpać wiedzę o seniorach? Wydaje się, że bardzo dobrym pomysłem jest przegląd
literatury, publikacji, badań, raportów, które na ich temat już powstały. Dają one bezcenną
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wiedzę i pomysły, które można wdrożyć dostosowując je do sposobu funkcjonowania
i możliwości danej instytucji czy organizacji.
Początkowo nie ukrywam, że po prostu sięgaliśmy do zachodniej literatury i czytaliśmy
jak wyglądają takie programy [edukacyjne/warsztatowe] dla dorosłych tak naprawdę.
Bo to też jest taki problem instytucji kultury w kółko dzieci i to jest w pełni oswojone.
Wiemy jak to prowadzić a potem przychodzą dorośli seniorzy i się okazuje, że trzeba
sięgnąć po inne metody. Jakie metody? Na czym by to miało polegać? Więc zaczęliśmy
od literatury, raportów jak się seniorom żyje w Polsce i jakie mają potrzeby.

Innym, bardzo skutecznym, pomysłem jest przeprowadzenie konsultacji z osobami
starszymi, dzięki którym, bezpośrednio od samych zainteresowanych, możemy dowiedzieć
się jakie są ich oczekiwania i pomysły wobec badanej instytucji/organizacji. Dodatkową
wartością takich działań jest promocja danego miejsca. Pokazania otoczeniu, że miejsce
to jest przestrzenią otwartą, a ludzie w nim działający chcą dowiedzieć się jak najwięcej
o potrzebach swoich odbiorców.
(…) ekspozycję zaczęliśmy przystosowywać w taki sposób, że zwołaliśmy u nas
konsultacje z seniorami. Zaprosiliśmy Miejską Radę Seniora, zaprosiliśmy
przedstawicieli Centrum Inicjatyw Senioralnych i oczywiście seniorów stamtąd.
Zaprosiliśmy tutaj seniorów ze Śródki - lokalnych i spotkaliśmy się w gronie bodajże
15-osobowym. Seniorzy siedzieli u nas przez kilka dobrych godzin, zwiedzali u nas
ekspozycje na różne sposoby: przy użyciu audio-przewodnika, z oprowadzeniem takim
ludzkim bez audio-przewodnika, jakieś formy mieszane itd. Rozmawialiśmy o tym, która
dla nich jest tą formą najlepszą i najciekawszą i rzeczywiście wyszło na to, że ten
przewodnik ludzki jest dla nich bardzo istotny i wymyśliliśmy zupełnie nową formę
zwiedzania tak naprawdę z myślą o seniorach (…).

Kolejnym sposobem otwarcia na głos osób starszych jest ciągła obserwacja reakcji na ofertę
jej uczestników oraz ewaluacja swoich działań. Do tego celu można wykorzystać zarówno
rozmowy z seniorami jak też bardziej systematyczne formy zbierania opinii, jakimi
są ankiety. Warto dodać, że dzięki tym narzędziom możemy w relatywnie szybki sposób
testować różne pomysły i wyciągać z nich wnioski.
(…) zbadaliśmy też długość zwiedzania dla seniorów. Dlatego, że oprowadzaliśmy
i 75 minut samo zwiedzanie i to zwiedzanie, na którym był Pan czyli 40-45-minutowe.
Później w ankietach było pytanie o długość. Ewidentnie wyszło, że ten czas, na którym
był Pan był za krótki, że tamten był o wiele lepiej oceniony i wyszło, że takie zwiedzanie
powinno być około 80 minut dla takiej ekspozycji. Czyli tak naprawdę właściwie
co robimy? Staramy się prowadzić jakąś ewaluację i wyciągać z tego wnioski.

Po trzecie: dostosowanie oferty i wyjście naprzeciw potrzebom seniorów
Po zdiagnozowaniu słabych stron i zdobyciu wiedzy na temat potrzeb osób starszych
nadchodzi czas na programowanie oferty. Na tym etapie szczególnie istotny jest brak obaw
przed zmianami umożliwiający jak najskuteczniejsze dopasowanie działań do potrzeb osób
starszych.
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(…) nie oferowaliśmy początkowo usługi przewodnika. Tak u nas było po prostu
założone, jakby projektowo, dla tej instytucji, że każdy zwiedza indywidualnie z audioprzewodnikiem. W pewnym momencie, po pierwszym miesiącu, który był u nas takim
miesiącem testowym, bezpłatnym, przyjęliśmy ileś grup seniorów i pojawiły się takie
głosy, że bardzo im się podoba, ale brakuje im trochę tej tradycyjnej formy. Nie
ma przewodnika a oni chcieliby zadać jakieś pytania, co u nich też okazało się jest bardzo
istotne, a nie mogą tego zrobić, bo idą z urządzeniem, a nie z człowiekiem.

Wyjście naprzeciw potrzebom i ułatwienie odbioru dotyczyć może podstawowych elementów
oferty, samej jej formuły. Przykładem może być zmodyfikowana pod wpływem diagnozy
forma zwiedzania ekspozycji w Bramie Poznania. Połączenie tradycyjnej formy zwiedzania
w asyście przewodnika z nowoczesnymi multimediami, które dodatkowo uatrakcyjniają
przekaz i ułatwiają jego odbiór.
(…) zwiedzający otrzymują audio-przewodnik. Dzięki temu seniorzy nie czują takiego
wykluczenia technicznego, że ekspozycja jest maksymalnie multimedialna a jednocześnie
nie otrzymują tego urządzenia, które jest właściwie kwintesencją instytucji, bo z góry
zakładamy, że oni sobie nie poradzą (…) Natomiast ta osoba, która prowadzi takie
zwiedzanie ma audio-przewodnik z mikrofonem i audio-przewodnik tej osoby
oprowadzającej uruchamia poszczególne nagrania grupie. Przez to, że jest mikrofon,
są słuchawki - oni też lepiej słyszą. Redukujemy te wszystkie rzeczy, które dzieją się
dookoła, więc to też jakiś tam dyskomfort wyłączyło. (…) wprowadziliśmy
to oprowadzenie w takiej formule i teraz właściwie wszystkich seniorów w ten sposób
oprowadzamy.

Oferta

powinna

być

ciągle

udoskonalana.

Dobrze

jest

zaczynać

od

pilotażu,

by po przetestowaniu danej formy i zebraniu opinii od uczestników dokonać analizy
sukcesów i porażek.
Właściwie wszystkiego się uczyliśmy: od tego jaka powinna być czcionka w ankietach
ewaluacyjnych, jakiej wielkości, po to jak powinny przebiegać zajęcia. Tak naprawdę
te wszystkie warsztaty to był taki test - czy w ogóle pomysł jest dobry. Tam testowaliśmy
dwa rodzaje warsztatów i teraz mamy taki cykl znów 4 warsztatów zupełnie
pilotażowych (…) kontynuujemy tę formułę warsztatową.

Dostosowanie oferty dla osób starszych musi nie tylko uwzględniać ich oczekiwania,
ale także koncentrować się na ich możliwościach czy ograniczeniach spowodowanych
wiekiem, zdrowiem i mniejszą sprawnością fizyczną. Dlatego pamiętać należy o większej
czcionce w dokumentach przeznaczonych dla osób starszych czy też o pomocy osobom mniej
sprawnym ruchowo.
(…) wycieczki po Katedrze były tak przemyślane, aby były niemęczące dla seniorów.
(…) często mamy osobę z jakimiś niepełnosprawnościami ruchowymi np. o kulach, lasce
itd. Wycieczka do Katedry od nas to już jest kawałek do przejścia więc całe scenariusze
muszą być projektowane pod te potrzeby.
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Także tematyka zajęć powinna być dostosowana do zainteresowań osób starszych. W tym
kontekście można wykorzystać obszar pamięci, własnych doświadczeń i wspomnień seniorów
czy pewnych aspektów tradycji narodowej.
(…) cykl ma te 4 tematy, z których każdy jest zupełnie inny. Specjalnie to zrobiliśmy
po to, żeby zobaczyć czy możemy sobie pozwolić na takie tematy u takiego odbiorcy.
Oczywiście wybraliśmy spośród wielu tematów związanych z Ostrowem Tumskim,
z takich, które nam się wydaje, że w jakiś sposób pasują. Specjalnie wybraliśmy obchody
milenijne ponieważ mamy taką obserwację z ekspozycji, że sala witraż czyli XX wiek,
obchody milenijne, 66-rok to jest sala, w której seniorzy się najbardziej otwierają,
najwięcej chcą powiedzieć, bo oni to pamiętają i robi się sala wspomnień. Właśnie
chcieliśmy ten warsztat w taki sposób ułożyć aby był dla nich polem do własnej
wypowiedzi, wymiany wspomnień z pozostałymi uczestnikami. Podczas tego warsztatu
oni będą tworzyć takie kolarze, czyli wprowadziliśmy taką plastyczną formułę, w jaki
sposób dzisiaj opowiedzieliby swoim wnukom czy młodzieży o tamtych wydarzeniach,
które stanowią w pewien sposób dorobek ich życia - w taki sposób to prowadzimy.
Mamy [warsztat] o złotej kaplicy z uwagi na ten ważny narodowy wydźwięk. To też
są tematy, które mają dla nich znaczenie.

Po czwarte: wprowadzajmy pomysły, które zachęcą albo nie „wystraszą” seniorów
Kolejnym zestawem pomysłów, które mogą pomóc w organizacji inicjatyw dla osób
starszych jest umiejętne wprowadzanie działań zachęcających seniorów do naszej instytucji
czy organizacji. Ważne jest już samo odpowiednie nazwanie i zareklamowanie działań tak by
nie „odstraszyć” np. skomplikowaną nazwą, pod którą nie do końca wiadomo, co się kryje.
Całość cyklu oparta jest o techniki kreatywne czyli różnego rodzaju mapy myśli, pytania
Osborna itd. Sprawdzamy czy to rzeczywiście w jakiś sposób się sprawdzi przy tej
grupie. Jest taki problem z komunikowaniem, jak my mówimy seniorom, że teraz
będziemy kreatywni i będą warsztaty kreatywne to jest trochę taka bariera, ale jak już
dochodzi do tego, że chociażby siadamy i gramy w coś i pokazujemy, że to się tym
przejawia to już jest jak najbardziej (…) w porządku. Gdybyśmy powiedzieli, że robimy
warsztaty z technik aktywnych to przypuszczalnie nikt by do nas nie zajrzał.

U osób starszych bardzo istotnym elementem wpływającym na wybór miejsca
czy wydarzenia, w którym będą uczestniczyć jest przyjazna im atmosfera. Dlatego należy
osoby starsze zachęcać gwarancją jej stworzenia, możliwością spotkania (nie tylko z kulturą,
ale także z innymi ludźmi) i miłego spędzenia czasu.
[Informacja o ofercie] musi być tak skonstruowana, żeby oni się nie wystraszyli. Tak jak
powiedziałam „warsztat z technikami kreatywnymi” zupełnie nie, a jeśli powiemy,
że będziemy grać w karty, będzie przyjemna atmosfera, napijemy się kawy, poznamy
nowych ludzi to już jak najbardziej odpowiedź z ich strony będzie większa.

Często organizatorzy napotykają podczas swoich działań na pewien odwieczny problem.
Nazwijmy go klasyfikacją – od jakiego wieku zaczyna się starość? O tym dylemacie zespół
badawczy pisał już w badaniu z 2012 roku (Raport: Po co seniorom kultura? Badania
kulturalnych aktywności osób starszych. s. 64-70). Można próbować go rozwiązać nadając
inicjatywom odpowiednie nazwy. Dobrym przykładem są tu takie inicjatywy jak choćby
90

uniwersytety trzeciego wieku gdzie nazwa nie wskazuje na dokładną datę początku owego
„trzeciego” wieku. Niemniej jednak możliwe są nazwy i formuły jeszcze bardziej otwarte.
Takie jak Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@, który ma swoją siedzibę w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie czy Uniwersytet Każdego
Wieku działający w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
(…) seniorzy, którzy do nas przychodzą (…) ja mam taką barierę, że się wydaje, że to nie
są seniorzy (…) chodzi o wiek, że jednak ta grupa wiekowa jest dość mocno zaniżona.
Osobie przed 60-tką jak mówię, że to jest dla seniorów to ona taką blokadę łapie. Patrzę
na nich i mój Boże to przecież nie są seniorzy. I w ogóle z takim ustaleniem granicy
wiekowej jest problem straszny. Jak robimy zajęcia to staramy się nie pisać, że od 65
wzwyż tylko piszemy, że dla seniorów (…). Ustalenie tej granicy jest z jednej strony
pożądane a z drugiej strony niemożliwe.

Bardzo istotnym i skutecznym sposobem na dotarcie z ofertą do seniorów są działania
w środowisku lokalnym. Ważne jest by potrafić dotrzeć do liderów i nakłonić ich
do „ambasadorowania” danym instytucjom, polecania działań w nich prowadzonych/
podejmowanych.
(…) w pierwszej kolejności to jest działanie w tym środowisku lokalnym. Jeżeli chcemy
zaktywizować określoną dzielnicę, która działa to przez radę osiedla itd. Bo oni też
chętnie skorzystają z polecenia osoby, którą znają (…) skrzykną się grupą, którą znają
więc na pewno lokalnie i od dołu (…).

Innym sposobem, na zachęcenie osób starszych do skorzystania z oferty, jest opuszczenie
własnych czterech ścian. Należy wyjść z murów instytucji/organizacji i udać się do miejsc,
w których przebywają seniorzy. Można wtedy zaprezentować swoją instytucję i ofertę
na znanym im gruncie, by zachęceni dobrym kontaktem nie obawiali się go w placówce.
Takie działania są także dowodem na otwartość instytucji i chęć poszukiwania nowych
odbiorców.
(…) oferta „outreach’owa” czyli po prostu my się udajemy do seniorów czyli spotykamy
się u nich na świetlicy osiedlowej i tak naprawdę nasza wizyta tam, przestawienie
instytucji, jakiejś tam aktywności powodują, że dopiero w ten sposób staramy się
przyciągnąć ich do nas. (…) najpierw, jeżeli oni odczuwają jakąś barierę przed
przyjściem do instytucji kultury, to myślę, że trzeba nas oswoić u nich, w ich oswojonej
przestrzeni będziemy lepiej przyjęci i łatwiej ich zmobilizujemy do tego, żeby finalnie
jednak odwiedzili nas.

Po piąte: wyznaczanie i dążenie do celu
Niezwykle ważnym elementem w niełatwej drodze do stworzenia dobrej oferty kierowanej
do osób starszych jest wyznaczenie sobie celu. Świadomość tego, do czego się dąży.
Znalezienie powodu, motywacji, dla którego podejmujemy wysiłek i organizacyjny trud.
Może to być wizja ogólna (nadrzędny cel, do realizacji którego dąży cała instytucja lub
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organizacja) lub pojedyncze działania (np. warsztaty), które wpisywać się powinny w główne
założenia.
Warsztat „Sprzedawcy wspomnień” (…) jego zadaniem było pokazanie każdemu
seniorowi, że dziedzictwo kulturowe np. Ostrowa Tumskiego, jakieś poszczególne
obiekty mogą nas skłonić do pewnej refleksji czy pewnych wspomnień, historii z naszego
życia, które możemy przekazać naszym wnukom. (…) dziedzictwo może w nas
wyzwalać taką reakcję, że otwiera to nas i tak naprawdę naszą przeszłość i nasze
wspomnienia, a to jest najlepsza rzecz, którą możemy naszym następnym pokoleniom
przekazywać i budować tę relację z wnukami. I to właśnie zrobiliśmy podczas
„Senioralnych” i teraz od stycznia wejdzie to u nas jako program dla indywidualnych
seniorów z wnukami.

Przykład Bramy Poznania pokazuje, że instytucja ta ma jasno określony cel. Wizję swojej
roli. Chce stać się przestrzenią, która ma umożliwiać i ułatwiać budowanie relacji
międzypokoleniowych.
(…) naszym zadaniem jest budowanie korzystnych warunków do zaistnienia takiej
sytuacji, kiedy oni sobie właśnie te wartości przekazują. (…) wiemy też z życia
codziennego, jesteśmy wszyscy zabiegani. Mamy z tym problem. Często już wnukowie
nie mieszkają z dziadkami, wpadają raz na jakiś czas i my mamy problem
z odnalezieniem tego czasu, sposobu czy jakiejś formuły, w której mogłoby się
[ta wymiana międzypokoleniowa] odbyć. Żeby to było coś może więcej niż przeglądanie
rodzinnego albumu. (…) niewiele osób samodzielnie w domu jest w stanie wykreować
takie jakieś okoliczności. Mało seniorów też pewnie się nastawia na to, że teraz
przyjedzie wnuk i ja mu opowiem o jakiś przeszłych dziejach i wspomnieniach. (…)
naszym zadaniem jest po prostu budowanie możliwości i warunków do zaistnienia czegoś
takiego (…) my budujemy możliwości, pokazujemy różnego rodzaju furtki, w jakich
kierunkach iść, nawet momentami pokazujemy techniki w jakich warto to robić. (…)
Trzeba pobudzić u tego seniora te refleksje, żeby ona zaistniała i potem stworzyć warunki
wymiany tych wartości. (…) my budujemy trochę otoczenie do tej sytuacji. Do niczego
nie możemy zmusić i jakby wymusić jakiś tam mechanizmów, ale możemy im po prostu
sprzyjać i pokazywać, że warto.

Po szóste: cierpliwości i świadomość procesu w budowania wizerunku
Budowanie wizerunku instytucji i zaufania odbiorców jest procesem. Nie da się tego
wypracować od razu, jednym (nawet najbardziej spektakularnym) działaniem. To proces
ciągłego poszerzania oferty. Myślenia o osobach starszych, ich potrzebach i oczekiwaniach
oraz wychodzenia z kolejnymi propozycjami naprzeciw tym wymaganiom. Warto
przełamywać „tradycyjne” działania i formy kreując ofertę bardziej aktywnie włączającą
seniorów w proces edukacyjny. Instytucje kultury, coraz częściej, dostrzegają ogromy
potencjał w tej grupie społecznej i zapotrzebowanie na działania dla seniorów, czego
najlepszym przykładem jest ich bogata oferta.
Jesteśmy nową instytucją (…) pół roku temu się otworzyliśmy i postawiliśmy sobie
jakieś cele – będziemy instytucją pro-seniorską. To właściwie, na tej przestrzeni, pół roku
budujemy, to jest proces. Z naszego punktu widzenia się otwieramy, wydaje mi się,
że inne instytucje też się otwierają, chociaż ta oferta w innych instytucjach oparta [jest]
raczej o formę wykłady-przewodnik. To, moim zdaniem, nie rokuje najlepiej. Powinno
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to się zmieniać, ale mimo wszystko myślę, że w coraz większej ilości instytucji kultury
ta oferta dla seniorów się pojawia. Widać, że jest zapotrzebowanie i taka refleksja wśród
pracowników, że warto to robić.

Ogromne znaczenie w budowaniu dobrych relacji z osobami starszymi odgrywa
doświadczanie i wzajemne zaufanie. Im bardziej poznaje się seniorów tym coraz łatwiejsze
i owocniejsze staje się każde kolejne spotkanie z nimi. Obie strony wzajemnie przekonują się
do siebie i budują, coraz lepiej działającą, wzajemną relacje.
(…) im więcej działań podejmujemy, tym większe mamy doświadczenie i tym mniej się
tej grupy boimy po prostu. Wiadomo, że najgorsze są pierwsze momenty, kiedy
przychodzi nowa grupa i człowiek nie wie jak się zachować z nią i na co może sobie
pozwolić. Z każdą jedną grupą tak jest. Myślę, że im dalej idziemy tym jest nam łatwiej
i tym jeszcze bardziej [seniorzy] stają się otwarci, tym jeszcze chętniej ich witamy (…).

Na końcu: sukces…
Po wcieleniu w życie wcześniej wymienionych elementów, można mieć nadzieję
na stworzenie oferty dopasowanej do potrzeb osób starszych i zwieńczenie swoich starań
rosnącym zainteresowaniem i liczbą odbiorców. Pamiętać należy jednak o tym, by nie
spocząć na laurach i ciągle poszerzać oraz udoskonalać swoją ofertę.
(…) praktycznie prawie każdego dnia przyjmujemy jakąś grupę seniorów. Rzeczywiście
ekspozycja cieszy się dużą popularnością. Bardziej się tego obawialiśmy, że jednak
gdzieś tam ta technika będzie elementem odstraszającym, okazuje się, że zupełnie nie.
Bardzo chętnie przychodzą różne kluby seniora i nawet przyjeżdżają stowarzyszenia
spoza Poznania. (…) seniorzy naprawdę stanowią dosyć ważny, także frekwencyjnie,
procent naszych odbiorców.

Wybrane CECHY osób starszych – pomocne przy konstruowaniu dla nich oferty
Na samym początku należy zaznaczyć, iż zebrane w tym miejscu jednostkowe opinie,
z oczywistych powodów, nie mogą odnosić się do seniorów i ich zachowań w każdym
miejscu i warunkach (gdyż popełnilibyśmy wtedy zbyt uproszczoną generalizację). Niemniej
jednak przedstawione poniżej cechy wydają się być trafnie nazwane i przy tym pomocne
w próbie lepszego zrozumienia osób starszych. Wypowiada je młoda osoba, która pracuje
z osobami starszymi i na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji buduje obraz seniorauczestnika wydarzenia kulturalnego. Obraz niezwykle przemyślany, wieloaspektowy
i różnorodny, ale nade wszystko – będący źródłem wskazówek, dzięki którym można
skuteczniej i trafniej kierować ofertę do osób starszych.
Seniorzy – trzymają się razem, zwiedzają w grupie
(…) na ekspozycji było też wyraźnie widać, że bardzo lubią zwiedzać razem.
Jak przychodzą w 10 osób to oni się tą 10-osobową grupą przemieszczają. Raczej się nie
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rozchodzą, a audio-przewodnik raczej starał się ich kierować w taki sposób, żeby im dać
właśnie dowolność. To już był dla nas jakiś sygnał, że być może można stworzyć inną
ofertę.

Senior jako odbiorca: wymagający i szczery
[Senior] to trudny odbiorca. Jest trochę skrajny tzn. z jednej strony może być tak, że takie
zajęcia dla mnie często jak je prowadzę są wzruszające, wiele z takich reakcji, które
potrafią mnie wzruszyć i widzę cel pracy w swoich zajęciach. Są też takie momenty,
że oni są bardzo szczerzy, czasami aż zbyt i też trzeba się z tym zmierzyć w tym sensie,
że jeżeli coś by im nie pasowało, oni na pewno wyartykułują to w sposób bezpośredni.
Na pewno nie będą się w żaden sposób krępować.

Senior jako odbiorca: krytyczny, refleksyjny i konkretny
(…) to grupa, która dużo nas uczy o takiej edukacji prawdziwej, którą chcielibyśmy
uprawiać. Jest na tyle otwarta, że dużo się od nich dowiadujemy w sensie rezultatów
naszych działań edukacyjnych. Jeśli mam np. grupę szkolną i po zajęciach zapytam jak
było to otrzymuję informację „fajnie było” a senior jest na tyle otwarty, że jest w stanie
mi wiele rzeczy powiedzieć (…) Jest to grupa, od której wiele można się nauczyć
o działalności edukacyjnej, jako takiej, bo ten komunikat zwrotny jest bardzo wyrazisty.

Senior jako odbiorca: autorefleksyjny
(…) ostatnio jak graliśmy w karty [forma gry kreatywnej – przyp.] miałam taką sytuację,
miałam Panią Zdzisławę w grupie, która od początku była lekko negatywnie nastawiona,
ale nie w tym sensie, że do spotkania czy warsztatu, tylko, że ona w ogóle nie jest
kreatywna, ona sobie nie poradzi, na pewno przegra itd. Więc starałam się w jakiś sposób
zaanimować, że kreatywności w życiu się nie uczymy, ona w nas jest więc musimy
trochę ją pobudzić. Finalnie pani Zdzisława wszystkich ograła, więc widać było jak
wzrosła jej samoocena, że ona jest w stanie coś takiego zrobić i potrafiła to wprost
wyartykułować, czego dziecko nie zrobi, że wejdzie na taki poziom refleksji,
że „rzeczywiście to mi coś dało” i ona potrafi mi to powiedzieć. Ja wtedy mam ten
rezultat czarno na białym.

Senior jako odbiorca: pożądany
Od osób starszych (dzięki ich wiedzy i doświadczeniu) można się wiele nauczyć. Ponadto
panuje przekonanie, że z seniorami dobrze się spędza czas - mimo czasem większych
problemów „infrastrukturalno-architektonicznych”.
(…) widzę po nas, że my się otwieramy, nie tylko w sensie oferty (…) to jest jakby mus,
ale my jako ludzie się otwieramy, w tym sensie, że w momencie kiedy przychodzi do nas
grupa seniorów to nie jest tak, że wychodzą pracownicy i na zasadzie „no to Ty idź
oprowadź” bo nikt nie chce z tą grupą iść. Wiadomo, że to jest grupa w jakiś sposób
problematyczna, nawet infrastrukturalnie – problem z krzesełkami, windą itd. i to jakby
generuje ileś tam problemów. Tylko u nas to jest tak, że z seniorami wszyscy chcą pójść
bo to jest taka grupa, z którą dobrze się spędza czas, można się dużo dowiedzieć, nawet
nauczyć. (…) ten wizerunek przynajmniej w naszej instytucji kultury raczej na plus się
zmienia.

Seniorzy – bardzo różnorodna grupa – wiekowo i percepcyjnie
Różne poziomy zdolności percepcji stanowią prawdziwe wyzwanie dla animatora kultury.
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(…) jak np. robimy zajęcia dla klas szkolnych to nie łączymy klasy czwartej z pierwszą
gimnazjum bo jest na innym etapie. Tutaj jest podobnie (…) osoby, które są około
70-tego roku życia mają większe problemy z kojarzeniem i jak np. gramy w gry to im jest
trudniej zrozumieć zasady. A jednocześnie grają z osobami, których sprawność
intelektualna jest na wyższym poziomie. (…) To też jest trudne pole dla osoby
prowadzącej, żeby to było atrakcyjne dla jednej i drugiej osoby. Widać, że jak
momentami mamy różnicę 20 lat wśród seniorów to ona już jest odczuwalna także dla
prowadzącego, więc to jest dla nas trudne w praktyce.

Seniorzy – przyzwyczajeni do tradycyjnych (biernych) form edukacyjnych – zwiedzanie
z przewodnikiem, wykład, prelekcja
(…) kiedy pierwszy raz ogłosiliśmy, że robimy warsztaty edukacyjne, senioralne
to naprawdę rzutem na taśmę zebraliśmy tych ludzi na ten warsztat. Dzwonili do nas
seniorzy, chcieli skorzystać z oferty senioralnej, ale chcieli wejść na ekspozycję
i zwiedzać. Senior jest przyzwyczajony do różnych form aktywności (…) to jest
zwiedzanie z przewodnikiem, wykład - to jest podstawowa rzecz, do której senior jest
przyzwyczajony. Jak się zaczynają formuły warsztatowe to już zaczyna się robić taka
bariera.

W jaki sposób przełamywać bariery wobec nieznanych, nowych form edukacyjnych? Jak
zachęcić do warsztatów? Jednym z możliwych rozwiązań jest łączenie różnych form,
by tworzyć ofertę, do której osoby starsze są przyzwyczajone, ale która, „przy okazji”,
umożliwia także wprowadzenie nowych działań.
(…) my specjalnie zrobiliśmy tak, że po tych warsztatach było zwiedzanie ekspozycji
bo chcieliśmy tym drugim zachęcić na to pierwsze. To było świadome działanie
bo wiedzieliśmy, że jak np. będą odczuwali po tym warsztacie niedosyt, to my poradzimy
sobie z tym oferując zwiedzanie ekspozycji.

Seniorzy – obawy przed formami warsztatowymi
Bariera seniorów przed warsztatami wynika z faktu, iż osoby starsze nie są przyzwyczajone
do takich form zajęć. Działania warsztatowe są trudną formą edukacji, wymagającą dużej
wiedzy i umiejętności interpersonalnych od prowadzącego, ale także zaangażowania
uczestników. W związku z tym, tych form jest zdecydowanie mniej niż zajęć opartych
na jednostronnym przekazie wiedzy.
(…) oni się obawiają tej formuły warsztatowej i teraz, gdy prowadzę ten pilotaż, to już
mam takie bardziej rozwinięte te ankiety, pytam o wiek i co robią na co dzień. Jest też
pytanie o to, czy korzystają z oferty instytucji kultury. Odpowiedź brzmi tak. Na pytanie
czy byli kiedyś na warsztatach edukacyjnych odpowiedź brzmi: nie. Większość jest
po raz pierwszy.
Seniorzy chodzą, zwiedzają, chodzą na wystawy a niekoniecznie na warsztaty. To jest też
taka rzecz, która może wynikać z przyzwyczajenia, może wynikać z tego, że instytucje
kultury nie chcą tego przełamywać, to jest trudne. To nie jest komfortowe, kiedy się
przygotuje program a nie można znaleźć 15-tu chętnych. Wiadomo, że trzeba to jakoś
przełamywać i nad tym pracować. Generalnie jest taka nasza misja, ale jest to trudne.

Seniorzy – doceniają pomoc i życzliwość
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Osoby starsze szczególnie cenią sobie możliwość kontaktu z organizatorami czy
pracownikami instytucji. Doceniają ich pomoc, altruizm i życzliwość oraz pewien rodzaj
opieki, gościnności ludzi pracujących w danej instytucji.
(…) jak najbardziej się otwierają, ale myślę, że oni się otwierają na ofertę instytucji
kultury w tym sensie, że kultura jest dla nich taką przestrzenią spotkania z innymi ludźmi
i to jest dla nich bardzo ważne (…) [podczas warsztatów] dzieli się na grupy i jest trzech
prowadzących tak naprawdę, bo każda ta grupa potrzebuje swojego opiekuna, żeby
dobrze realizować te wszystkie cele. Oni to doceniają, że te trzy osoby do nich przyszły,
wprowadziły miłą atmosferę, ktoś się nimi opiekował, ktoś się nimi zajął. I oni
na to zwracają uwagę. Ten kontakt z nami jest dla nich istotny.

Seniorzy – traktują kulturę jako możliwość spotkania z drugim człowiekiem
Dla osób starszych kultura to spotkanie, także towarzyskie. Seniorzy szybko nawiązują
kontakty z innymi, wcześniej nieznanymi sobie, osobami. Można ułatwić im te spotkania
wprowadzając dobrą atmosferę, mały poczęstunek i kawę, identyfikatory z imionami czy
zabawy integracyjne.
W kulturze widzą też kontakt z tymi innymi ludźmi, którzy przychodzą. Dlatego właśnie
wprowadzamy identyfikatory z imionami, grę integracyjną bo czasami na pierwszym
spotkaniu z seniorami nie wiem, którzy przyszli razem, a którzy się w ogóle przed chwilą
jeszcze nie znali. Oni bardzo szybko nawiązują kontakty, o wiele szybciej niż młodzież.
Oni szybciej się wymienią numerami telefonów niż młodzież i to też jest takie
zaskakujące. (…) dla nich kultura jest takim spotkaniem i z ludźmi i z tym dziedzictwem,
które dla nich też ma duże znaczenie.

Seniorzy – odgrywają dużą rolę w sferze transmisji międzypokoleniowej
Z jednej strony seniorzy są osobami mogącymi przekazać młodszym pewne wartości, tradycje
i wiedzę, a z drugiej pomoc wnuka z obsługą technologii jest doskonałym pretekstem
do budowania przestrzeni obopólnej wymiany.
[Seniorzy] są przekaźnikiem dziedzictwa i historii przede wszystkim. Oni sobie nie zdają
sprawy z tego, jak to, co pamiętają, to co wiedzą, jak mogą budować relacje dzięki temu
z wnukami i ile młodsze pokolenia mogą się od nich nauczyć. (…) to działało w dwie
strony. [Seniorzy] jak zwiedzali to bardzo chętnie się dzielili wiedzą podczas zwiedzania.
Oni potrafią stanąć na jakimś nośniku, wyłączyć audio-przewodnik i opowiadać
właściwie samodzielnie. To jest z jednej strony wiedza, którą mogą przekazać,
bo ją mają, z drugiej strony to są życiowe sprawy, oni od razu wspominają całą rodzinę,
przywołują jakieś postaci z rodziny. Myślę, że to jest na pewno olbrzymia wartość nie
do zastąpienia, ten przekaz, który następuje. Nota bene też następowało to w drugą stronę
bo kiedy wnuk zwiedza z dziadkiem a dziadek ma problemy techniczne to wnuk mu też
pomaga i to właśnie mnie strasznie rozczula, że to jest taka wzajemna współpraca.

Seniorzy - mentalne i stereotypowe bariery
Jedną z głównych barier mentalnych jest stereotypowe „przypisanie” seniora do przestrzeni
domowej, zamkniętej, biernej. O aktywności podczas jesieni życia decyduje wiele czynników.
Niemniej jednak ogromną rolę odgrywa przeszłość poszczególnych osób. Ich odpowiednie
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zachowanie, postawy z przeszłości, które determinują życie na starość. Jeśli człowiek całe
życie był bierny to trudniej jest mu na stare lata pobudzić postawę aktywności. Niemniej
jednak należy próbować a zacząć warto od najbliższego środowiska/miejsca, w którym żyją
osoby starsze.
(…) to jest trochę kulturowo uwarunkowane. W naszej kulturze my nie jesteśmy
przyzwyczajeni do takiej aktywności kulturalnej ogólnie wśród osób dorosłych. To się
zmienia na przestrzeni lat i ci seniorzy stają się aktywni (…).Rzadko się zdarza,
że [odwiedzający nas senior] to jest senior, który pierwszy raz skorzystał z czegokolwiek.
(…) można określić [go] mianem aktywnego (…) Z drugiej strony mamy całą masę
seniorów, których znam chociażby z życia codziennego, sąsiada, sąsiadkę i widzimy,
że to są osoby, które raczej nie przyjdą na takie warsztaty. Jest to bariera bardziej
kulturowa (…) senior jest przypisany do przestrzeni domowej i nie jest wpisane
w to, że jest osobą aktywną kulturalnie. Kiedy z kolei próbowaliśmy zaktywizować
bardziej lokalnie Śródkę to już mieliśmy więcej problemów. Chcieliśmy skupić się tym
obszarze i z tych najbliższych bloków wyrwać tych seniorów to już była jakaś bariera,
co generalnie wydaje się, że nie powinno mieć miejsca. Tym bardziej, że to jest rzut
beretem. To jest ich środowisko lokalne, najbliższe właściwie i mogliby co drugi dzień
się tu spotykać. Jednak coś sprawia, że to nie następuje.

Seniorzy – mniejsza aktywność i uczestnictwo w działaniach kulturalnych mężczyzn
W przypadku obu płci mamy do czynienia z odmiennymi rodzajami aktywności towarzyskiej.
Kobiety-seniorki potrafią się wspólnie, w większej grupie, wybrać na zajęcia kulturalne.
U mężczyzn wydaje się, że nie ma tego mechanizmu lub zdarza się niezwykle rzadko.
Dobrze jak jest 1/5 mężczyzn na zajęciach…, [jest ich] bardzo mały procent. (…) widzę
też, że zdarzają się małżeństwa. Więc jak przychodzi mężczyzna to raczej z żoną.
Mężczyźni nie przychodzą razem. Kobiety często się „skrzykują” razem. Trzech
mężczyzn, którzy się „skrzyknęli”, szczerze mówiąc, nie widziałam. Jakoś zupełnie
te mechanizmy wychodzenia i aktywności towarzyskiej działają inaczej u mężczyzn niż
u kobiet.

Co zatem należy zrobić by zaktywizować kulturalnie mężczyzn? Jednym z prostych,
aczkolwiek wydaje się skuteczniejszych, pomysłów jest: zachęcenie ich odpowiednią
tematyką zajęć.
(…) ogólnej recepty to na pewno nie znam, ale widzę, że ci mężczyźni, którzy do nas
przychodzą mają większą wiedzę w zakresie historii niż kobiety. Oni przychodzą
sfokusowani trochę na temat bardziej niż kobiety, więc wydaje mi się, że tematyką można
ich zachęcić. (…) Myślę bardziej, że te tematy historyczne, nie wiem może militarne,
to też jest jakimś stereotypem, ale myślę, że ma to gdzieś swoje odzwierciedlenie
w praktyce.

Seniorzy – znaczenie kultury - kultura jako pretekst
(…) po warsztatach w zeszłym tygodniu miałam wpisy w ankietach bardzo podobne,
kilka podobnych wydźwięków i one brzmiały: „wreszcie miałam motywację, żeby wyjść
z domu”. Dla mnie to jest coś takiego bardzo obrazowego, że my im dajemy pretekst
tą ofertą, żeby właśnie wyjść z czterech ścian i dla mnie to jest bardzo ważne.
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Fotograficzna relacja z warsztatów „Skojarzeni z historią”
Warsztaty „Skojarzeni z historią” (w ramach wydarzeń „Senioralni Poznań”) organizowane
przez Bramę Poznania ICHOT [16.10.2014]

Warsztaty odbywają się w Bramie Poznania

Logo Brama Poznania ICHOT

Wejście do Bramy…

I wewnątrz Bramy
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Prowadząca warsztaty

Uczestnicy warsztatów

Na początku – poznajmy się lepiej – wspólne
zgadywanie pasji osoby prowadzącej pierwszą część
warsztatów
Na początku – quiz – kim jestem?

Gra kreatywna w skojarzenia

Przerwa na kawę i ciastko

Identyfikatory uczestników

Zestaw do gry – kartka z punktacją i zasadami
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Karty do gry

Co przedstawiały karty? Trochę historii

Po warsztatach grupa z przewodnikiem zwiedza
ekspozycje

Słuchawki na uszach i zaczynamy…

Na fotelach można chwilę odpocząć

Interaktywne atrakcje

Jedna z sal tematycznych

I niepostrzeżenie zrobiło się już ciemno…
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BAZA DZIAŁAŃ KIEROWANYCH DO OSÓB STARSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WIELKOPOLSKI
/SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ANKIET WYPEŁNIONYCH PRZEZ BADANE PODMIOTY/
Legenda:
działania zaznaczone przez badanych jako szczególnie nastawione na integrację międzypokoleniową

POWIAT CHODZIESKI
Chodzieski Dom Kultury
1
2
3
4

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Działalność zespołu wokalnego „Seniorki”
Działalność międzypokoleniowej Orkiestry Chodzieskiego Domy
Kultury
Prezentacje działalności UTW
Forum seniora

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Tańce na siedząco i zajęcia PanEuRytmii
Muzykoterapia czynna
Treningi pamięci
Zajęcia sportowe
Występy zaproszonych grup artystycznych, wokalnych
Spotkania międzypokoleniowe
Gry (warcaby itp.)
Spotkania integracyjne

ul. Strzelecka 15
64-800 Chodzież
Częstotliwość
Dwa razy w miesiącu

www.chdk.com.pl
tel. 67 28 20 513
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak

Dwa razy w tygodniu

Tak

Dwa razy w roku
Raz w roku

Tak
Tak

ul. Ujska 47
64-800 Chodzież
Częstotliwość
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu

www.dpschodziez.pl
tel. 67-28-21-409
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Polski Komitet Pomocy Społecznej Klub Seniora

1
2
3

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Piernikowanie i pieczenie babek Wielkanocnych z dziećmi
Bal maskowy z zaprzyjaźnionymi klubami seniora
Wieczorki taneczne połączone z konkursami

Plac Powstańców
Wielkopolskich 2
64-700 Czarnków
Częstotliwość
Dwa razy w roku
Raz w roku
Raz w miesiącu

tel. 609 201 261
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
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4
5
6
7
8
9
10
11

Wyjazdy integracyjne nad morze Ustka , Sarbinowo, Kołobrzeg oraz
pikniki plenerowe
Spotkania rękodzieła decoupage i inne
Wystawa prac seniorów
Imprezy okolicznościowe :spotkanie opłatkowe, dzień kobiet śniadanie
wielkanocne ,powiatowe dni seniora i inne
Chodzenie z kijkami od maja do października
Wypieki ciast na Boże Narodzenie i Wielkanoc z dziećmi z świetlicy
socjoterapeutycznej
Spotkania cykliczne
Czwartkowe spotkania przy kawie i dobrej książce, krzyżówce itp

Trzy razy w roku
Dwa razy w roku
Dwa razy w miesiącu
Dwa razy w roku

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkania przy wigilijnym stole
Siłownia pod chmurką
Spotkanie stowarzyszenia diabetyków

Tak

Dwa razy w miesiąc

Tak

Dwa razy w roku

Tak

Dwa razy w tygodniu
Co czwartek

Tak
Tak

Gębiczyn 24
64-700 Czarnków
Częstotliwość
Raz w roku
Cały rok
Dwa w roku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w
Czarnkowie
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkanie opłatkowe seniorów
Spotkania z okazji babci i dziadka
Spotkania z okazji dnia kobiet
Wyjazd integracyjny nad morze i w góry
Turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe
Wieczorki i pikniki dla seniorów
Udział w prezentacji Dorobku Artystycznego Ludzi III wieku
Spotkania z okazji dnia inwalidy i seniora

ul. Kościuszki 60
64-700 Czarnków
Częstotliwość
Co roku
Co roku
Co roku
Co roku
Co roku
Raz na kwartał
Co roku
Co roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czarnków
1
2
3

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Działania w Centrum Wolontariatu
Konferencje
Szkolenia

Miejskie Centrum Kultury

Tak
Tak

B.d.

Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej
1
2
3

Tak

www.gebiczyn.org
tel. 67/ 255 13 99
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak

B.d.
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Plac wolności 6
64-700 Czarnków

mops@czarnkow.pl
tel. 67 255 22 22

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak

ul. Kościuszko 60
64-700 Czarnków

www.mok.czarnkow.pl
www.mck.czarnkow.pl
tel.67 255 26 51

B.d.
B.d.
B.d.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Próby chóru męskiego
Przegląd twórczość
Występy chóru
Wyjazdy integracyjne
Próby orkiestry
Klub Twórców
Zajęcia plastyczne
Spotkania filmowe
Klub turystyczny
Zebrania

Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo”
1
2
3

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Projekt ASOS „Smaki naszej młodości” – charakter międzypokoleniowy
w czerech wsiach gminy Czarnków
Integracyjne spotkanie przy ognisku „A w sercu ciągle maj” – kiełbaski,
biesiadne śpiewanie
Spotkanie opłatkowe (wigilia dla seniorów i osób samotnych)

Miejskie Centrum Kultury – Biblioteka
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa działania – charakter – krótki opis
„Babski comber” – na zakończenie karnawału
„Zwyczaje, obyczaje tradycje wielkanocne”
„Noc w Bibliotece”
„Odjazdowy bibliotekarz” – czerwiec
Spotkania autorskie – wrzesień, październik
Spotkania autorskie – nieplanowane
Dyskusyjny Klub Książki
Koncerty okolicznościowe
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czarnkowie

1
2
3
4

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wykłady audytoryjne
Kursy informatyczne
Kursy z języka angielskiego i niemieckiego
Zajęcia sportowe na basenie – aerobik w wodzie, nauka pływania,

Częstotliwość
Raz/dwa razy w tygodniu
Trzy razy w roku
Dwadzieścia razy w roku
Dwa razy w roku
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Dwa razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Dwa razy w roku

Jędrzejewo 25
64-713 Jędrzejewo
Częstotliwość
Raz w tygodniu

Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

tel. 609233100
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Nie

Raz w roku

Tak

Raz w roku

Tak

Plac Wolności 5
64-700 Czarnków
Częstotliwość
Co roku
Co roku
Co roku
Co roku
Dwa razy w roku
Dwa, trzy razy w roku
Raz w miesiącu
Dwa razy w roku
ul. Kościuszki 90
64-700 Czarnków
Częstotliwość
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu – do XII

tel. 67 255 27 73
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
www.uniwersytet3wieku.wordpress.
com
tel. 508 899 960
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak

103

12

pływanie samodzielne – Projekt ASOS 2014 Seniorze – żyj nowocześnie,
bezpiecznie i zdrowo. Innowacyjny system społecznego doradztwa
konsumenckiego, zwiększenie dostępu do usług promujących zdrowie,
sport i kulturę
Zajęcia sportowe – joga – Projekt ASOS jw.
Zajęcia sportowe – aerobik
Sekcja rowerowa
Sekcja zmotoryzowanych
Nordic Walking
Sekcja gier planszowych
Sekcja muzyczna – chór – Projekt Urzędu Miasta – „Od aktywności
sportowo-edukacyjnej do aktywności społecznej seniorów w
Czarnkowie”
Sekcja plastyczna

13

Warsztaty scrapbooking – projekt ROPS j.n.

5
6
7
8
9
10
11

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Warsztaty fotograficzne – Projekt ROPS – „Jesienne zbliżenia
przeobrażenia, twórcze integracyjne działania niepełnosprawnych
seniorów”
Warsztaty z obsługi sprzętu cyfrowego Projekt z Urzędu Miasta – jw.
Warsztaty kulinarne – Projekt ASOS – jw.
Warsztaty dziennikarsko-literackie – Projekt ASOS – jw.
Jesienne i wiosenne spotkania z kulturą - Kalisz
Integracyjne warsztaty seniorów niepełnosprawnych trzech UTW
„Jesienne przeobrażenia” – w ramach projektu ROPS-u - jw.
Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Niepełnosprawnych – w
ramach projektu ROPS-u – jw.
I Konferencja „Senior w życiu publicznym – prawa i możliwości
aktywnego uczestnictwa”
II Integracyjne Spotkanie Noworoczne – wokół tradycji polskiego
karnawału
Wiosenne Spotkania z Kulturą
Wielkopolska Spartakiada Seniorów – Sieraków – udział drużyny
III Integracyjny Rajd Między i Wewnątrzpokoleniowy

Raz w tygodniu – do XII
B. d.
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Raz w tygodniu do końca
listopada

Tak

Raz w tygodniu
Raz w tygodniu - do końca
listopada
Raz w tygodniu do końca
listopada

Tak

Raz w miesiącu – X, XI, XII
Dwa spotkania - październik
B.d.
Raz w roku
20 październik 2014 – raz

Nie
Tak
B. d.
Tak

22.11.2014
Grudzień

1

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkania tematycznie bardzo różne, a dotyczące: historii, astrologii,

Raz w roku
B.d.
Raz w roku - czerwiec

ul. Kościuszki 60
64-700 Czarnków
Częstotliwość
B.d.

Nie

B.d.
Tak
B.d.

Raz w roku

Miejskie Centrum Kultury – Klub Dojrzałych Twórców

Tak

Tak
Tak
B.d.
Tak

MCK – tel. 67 255 26 51
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
B.d.
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2
3
4

radiestezji, zdrowia, samodzielności i sprawności psych.-fizycznej,
rozrywkowej, manualnej, nowości w dziedzinie nauki i postępu
technologicznego, medycyny naukowej i medycyny naturalnej
Wieczorki taneczne dla seniorów
Spotkania i próby śpiewacze
Wykład dotyczący niecodziennych osiągnięć w zakresie zdrowia /
rehabilitacji

B.d.
Różnie

Tak
Tak

B.d.

B.d.

POWIAT GOSTYŃSKI

Dom Dziennego Pobytu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Zajęcia ruchowe i gimnastyka przy muzyce
Tańce na krzesłach (to oferta dla osób mających problemy z narządem
ruchu i na wózkach inwalidzkich)
Terapia zajęciowa(decoupage, rysunek, pergamano, kwiaty z krepiny,
papierowa wiklina i inne)
Wspólny śpiew i nauka nowych piosenek
Ćwiczenia pamięci(rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, wykreślanek,
sudoku itp.)
Zajęcia ćwiczące koordynację ruchów ( rzuty do tarczy DARTH, rzuty
woreczkami do celu lub obręczami na kolki)
Wykłady gerontologa dotyczące np. stylu życia seniorów, odżywiania
itp.
Organizowanie pikników poza miastem nad jeziorem, w lesie
Stałe uroczystości tj. Śniadanie Wielkanocne, Wigilia, Dzień Babci i
Dziadka, Dzień Seniora
Wspólne obchodzenie imienin uczestników oraz okrągłych urodzin np.
75 lat, 80 lat , 85 lat, 90 lat i powyżej
Spotkania międzypokoleniowe ( występy przedszkolaków, uczniów
szkół podstawowych , gimnazjów i szkół średnich)
Odwiedziny naszych seniorów z drobnymi upominkami w pobliskim
przedszkolu z okazji Dnia Dziecka
Udział w konkursach twórczości seniorów oraz wystawach
Przygotowywanie występów artystycznych pod kierunkiem terapeuty

ul. Polna 72a
63-800 Gostyń
Częstotliwość
Raz tygodniu

ddp.gostyn@wp.pl
www.ddpgostyn.pl
65 5722427
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak

Raz miesiącu

Tak

Dwa razy w tygodniu

Tak

Raz w tygodniu

Tak

Raz w tygodniu

Tak

Raz w tygodniu

Tak

Jeden raz w miesiącu

Tak

Dwa raz do roku

Tak

Jeden raz w roku

Tak

Okazjonalnie

Tak

Kilka razy w roku

Tak

Jeden raz w roku

Tak

Okazjonalnie
Okazjonalnie

Tak
Tak
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15

na niektóre nasze uroczystości rocznicowe ( np. z okazji 20, 25 oraz 30lecia naszego DDP, z okazji rocznic dotyczących naszego miasta itp.)
Organizowanie dla naszych uczestników gry BINGO z drobnymi
nagrodami

Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa
- Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi
1

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty rękodzielnicze

Raz na kwartał

ul. Ogrodowa 13
63-840 Krobia
Częstotliwość
Co dwa tygodnie

Tak

www.muzeumkrobia.pl
tel. 501 065 535
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
B.d.

POWIAT GRODZISKI
Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej
w Grodzisku Wielkopolskim

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

Nazwa działania – charakter – krótki opis
VIII i IX „ Koncert Na Srebrną Nutę” organizowany dla ok. 250 osób
reprezentujących 4 powiaty. W koncercie biorą udział seniorzy
z Buku, Opalenicy, Pniew, Urbanowa, Nowego Tomyśla
Wieczorki taneczne dla seniorów
Zajęcia z tańca integracyjnego
Występy koła teatralnego PROMETEUSZ dla różnych grup
wiekowych
Wyjazd integracyjny dla członków Domu Dziennego Pobytu nad
morze lub w góry
Spotkania i próby zespołu śpiewaczego „ GRODZISZCZANIE”
Zajęcia „rehabilitacja ogólno usprawniająca” grupowe
„Drzwi otwarte PROMESSY” (wystawa plastyczna). Podczas tego
wydarzenia do budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej
zapraszamy na wystawę plastyczną oraz pokazanie naszego dorobku
mieszkańców gminy, w tym w ramach łączenia pokoleń dzieci ze szkół
grodziskich.
Wycieczki rowerowe
Zajęcia plastyczne: przygotowanie kartek z qullingu
Masaż klasyczny
Rehabilitacja indywidualna
Masaż limfatyczny
Trening relaksacyjny wg Schultza oraz wizualizacja
Zajęcia informatyczne dla 3 grup

ul. Powstańców
Chocieszyńskich 23 f
62-065 Grodzisk
Częstotliwość
Raz w roku

promessa.ops@wp.pl
tel. 61-4445336
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak

Dwa/ trzy razy w roku
Raz w tygodniu
Kilkanaście razy w roku
Raz w roku
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w roku
(październik)

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Kilka razy w roku
Raz w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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29

II i III Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej. W imprezie tej
uczestniczy ok. 150 osób z DDP Buk, Opalenica, Pniewy, DDP i UTW
Grodzisk Wlkp. W ramach tego zadania na scenie prezentują się
zespoły teatralne.
Festiwal Twórczości Międzypokoleniowej organizowany dla 150 osób,
w którym uczestniczą 3 zaprzyjaźnione Domy Dziennego Pobytu z
Buku, Opalenicy, Pniew oraz Grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Gry planszowe
Wyjście z kijkami
Grzybobranie
Warsztaty międzypokoleniowe
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych integrujących członków
Domu Dziennego Pobytu
Imprezy okolicznościowe : andrzejki, wigilia, śniadanie wielkanocne,
zabawa karnawałowa
Imieniny, urodziny miesiąca
Wspólne oglądanie prezentacji multimedialnych z wyjazdów,
wspólnych imprez
Oglądanie w sali telewizyjnej filmów z koncertów
Rozgrywki warcabowe o puchar PROMESSY
Udział w wystawach organizowanych przez gminę: stołów
wielkanocnych i bożonarodzeniowych
Spotkania z pracownikami różnych instytucji .

30

Nauka pływania

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

1
2
3
4
5
6

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wykłady naukowe
Lektorat z języków: angielski, francuski, niemiecki, esperanto
Spotkania artystyczne - integracja UTW Międzychód
Przegląd twórczości międzypokoleniowej
Przegląd twórczości bożonarodzeniowej - integracja seniorów
Zawody strzeleckie dla UTW w Wielkopolsce

7

Spotkania, próby i występy Kabaret OJOJOJ

Raz w roku

Tak

Raz w roku

Tak

Trzy razy w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w roku
Kilka razy w roku

Tak
Tak
Tak
Tak

Kilka razy w roku

Tak

Raz w roku

Tak

Raz w miesiącu

Tak

Kilka razy w roku

Tak

Dwa razy w roku
Kilka razy w roku
Raz w roku

Tak
Tak

Kilka razy w roku
Kursy organizowane w ramach
projektów

Tak

ul. Powstańców
Chocieszyńskich 23
62-065 Grodzisk
Wielkopolski
Częstotliwość
Dwa razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Raz w roku /VI
Raz w roku /X/
Raz w roku / XII
Raz w roku /IV
Spotkania raz w tygodniu,
występy okolicznościowo

Tak

Tak

sgutw@wp.pl
515 004 363 lub (61) 44 45 336
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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8

Zajęcia w sekcjach: kulinarna, rehabilitacja, Klanza, relaksacyjna,
zajęcia na basenie, kręgle, cykliści, strzeleckie

Raz w tygodniu

Tak

POWIAT JAROCIŃSKI
ul. Park 3
63-200 Jarocin

Biblioteka Publiczna Jarocin
1
2
3
4
5
6

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Kursy komputerowe
Kurs e-lerningowy j. angielskiego
Rękodzieło
Spotkania autorskie
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Spotkania klubów

Stowarzyszenie Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty plastyczne – wyjazd na plener
Wieczorki taneczne
Kursy językowe
Wyjazdy integracyjne
Kursy komputerowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia na basenie
Zajęcia turystyczne-rowerowe

Częstotliwość
Codziennie
Trzy razy w tygodniu
Raz w miesiącu
Parę razy w roku
Parę razy w roku
Raz w miesiącu

ul. Park 1
63-200 Jarocin
Częstotliwość
Dwa razy w miesiącu
Trzy razy do roku
Dwa razy w miesiącu
Dwa razy do roku
Dwa razy w miesiącu
Trzy razy w tygodniu
Trzy razy w tygodniu
Dwa razy w miesiącu

biblioteka@bibliotekajarocin.pl
tel. 62 747 23 46
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

www.jutw-jarocin.cba.pl
tel. 530538883
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

POWIAT KALISKI i M. KALISZ
Muzeum Historii Przemysłu Opatówek
1
2
3
4
5
6

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wystawa pt: „Dzieje papieru i papiernictwa” 15.02 - 02.04.2013
Portrety i nie tylko – Zygmunta Andrychiewicza 19.04 - 31.10. 2013
„Od Orszy do Wiednia. Wystawa zbroi i uzbrojenia” 17.01 - 30.03.2014
Wystawa twórczości Mirosławy Bernat i Teresy Biernackiej 2014
„Galeria jednego obrazu – razem” 2014
Drukarnia. Pracownia czerpania papieru

ul. Kościelna 1
62 -860 Opatówek
Częstotliwość
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
Wystawa stała

www.muzeum.opatowek.pl
tel.(62) 7618626
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
B.d.
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Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty garncarskie w cegielni w Cieni I
Warsztaty fotograficzne
Kury komputerowe
Rajdy rowerowe
Spotkania autorskie
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Spotkania z regionalizmem
Wycieczki

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Koncerty, spektakle
Wernisaże wystaw
Seanse filmowe
Wykłady, warsztaty (folklor)
Imprezy okolicznościowe
Zajęcia taneczne
Spotkania autorskie
Prelekcje historyczne
Koncerty plenerowe (folklor)

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Zajęcia i zespoły muzyczne np. chór
Zajęcia plastyczne
Rękodzieło
Zajęcia o literaturze
Sekcje gier towarzyskich (np. brydż, szachy, gry planszowe)
Kursy językowe – j. angielski
Kursy komputerowe
Zajęcia ruchowe
Zajęcia historyczne
Zajęcia psychologiczno-terapeutyczne

Plac Wolności 18
62 -860 Opatówek

www.biblioteka.opatowek.pl
tel.(62) 76 18 209

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Raz
Raz
Pięć razy
Dwa razy
Dwa razy
Pięć razy
Dwa razy
Dwa razy

ul. Łazienna
62-800 Kalisz
Częstotliwość
Raz-dwa w miesiącu
Raz-dwa w miesiącu
Codziennie
Dwa- trzy razy w roku
Dwa- trzy razy w roku
Raz w tygodniu
Cztery razy w roku
Sześć razy w roku
Sześć razy w roku

ul. Cegielniana 6
62-800 Kalisz
Częstotliwość
Raz w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Cztery razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz na kwartał
Raz w miesiącu

www.ckis.kalisz.pl
tel. 62 765 25 00
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

www. ddpskalisz.pl
62 - 7537778
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Zajęcia dotyczące treningu pamięci
Zajęcia osób starszych z młodzieżą, dziećmi
Impreza okolicznościowa
Impreza plenerowa
Zabawa taneczna / potańcówka
Występy chóru
Występy lokalnych grup artystycznych np. dzieci, uczniów
Wyjście do kina, teatru, muzeum,
Debata
Seanse filmowe
Spotkania/zebrania mieszkańców w celu organizacji wspólnego
przedsięwzięcia

Dwa razy w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu
Dziesięć razy w roku
Dziesięć razy w roku
Pięć razy w roku
Sześć razy w roku
Raz w roku
Raz w roku
Dwa razy w roku

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Dwa razy w roku

Tak

POWIAT KĘPIŃSKI
Klub Ośmiu Wspaniałych – Gimnazjum nr 2
1
2
3
4

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkanie andrzejkowe,
Spotkanie mikołajkowe
Akademia z okazji powrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy
Spotkanie wielkanocne

Muzeum Ziemi Kępińskiej
1
2

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Noc Muzeów
Wernisaż wystawy

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Zajęcia i zespoły muzyczne (np. chór)
Zajęcia plastyczne
Kursy tańca
Rękodzieło (decoupage)
Kursy językowe/lektoraty)
Kursy komputerowe
Zajęcia sportowe i ruchowe

ul. Zamkowa 1
63-600 Kępno
Częstotliwość
Raz w roku
Raz w roku
Raz w roku
Raz w roku

ul. Kościuszki 7
63-600 Kępno
Częstotliwość
Raz w roku - czerwiec
Dwa razy do roku

ul. Dąbrowskiego 3
63-600Kępno
Częstotliwość
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu

www.g2kepno.pl
tel. 6278 22 887
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak

www.muzeumkepno.pl
tel. 62 782 30 58
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak

www.utw.kepno.pl
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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8
9
10
11
12
13

Zajęcia i sekcje turystyczne
Impreza okolicznościowa (np.: wigilia)
Impreza plenerowa (piknik na zakończenie roku akademickiego)
Wycieczka / wyjazd / rajd turystyczny
Wykład naukowy
Seanse filmowe

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART
Nazwa działania – charakter – krótki opis
1

Spotkanie autorskie, wystawy

2
3
4
5

Zajęcia plastyczne, rękodzieło, zajęcia fotograficzne
Impreza okolicznościowa
Impreza plenerowa
Seanse filmowe

1
2
3
4

5
6
7

Raz w tygodniu
Raz w roku
Raz w roku
Raz/dwa w roku
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu

Sienkiewicza 26 A
63-600 Kępno
Częstotliwość
10 spotkań, co miesiąc od
stycznia do grudnia 2013
Dwa razy w roku
Raz w roku
Jednorazowo
Co roku

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

tel. 627821101
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie ,,Zielony
Parasol’’

ul. Sienkiewicza 26
63-600 Kępno

biuro@zielonyparasol.pl
tel. 691 535 620

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty wyjazdowe psychoonkologiczne dla osób niepełnosprawnych
(w 2013) pn. ,,Moja wiedza moje zdrowie”, w których wzięły udział
osoby z chorobą onkologiczną bez ograniczeń wiekowych.
Działania związane z ochroną i promocją zdrowia pn. ,,Mimo choroby
żyj normalnie’’- realizowane dla osób bez względu na wiek
Spotkania tematyczne grupowe
Działania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych (w 2013 r. i w 2014 ) pn. „Sprawność kluczem
do zdrowia”
Działania związane z Ochrona i promocją zdrowia pn. ,,Wiem więcej
więc zdrowieję’’- zorganizowano cykl zajęć psychoonkologicznych dla
osób dotkniętych chorobą onkologiczną
Wieczorki taneczne dla członków i ich bliskich
Imprezy okolicznościowe (np.: wigilia, nowy rok, andrzejki,
walentynki, dzień kobiet)

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Co roku
Tak
Co roku
Raz w miesiącu
Cyklicznie

B.d.
Tak
Tak

Co roku
Tak
Raz na kwartał
Co roku

Tak
Tak
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POWIAT KOLSKI
Klub Seniora „Stokrotka” przy Miejskim Domu Kultury w
Kole
1

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wieczorki taneczne

ul Słowackiego 5
62-600 Koło
Częstotliwość
Raz w miesiącu

1
2

Kursy z języka angielskiego

3

Spotkania członków Koła Przyjaciół Biblioteki
Głośne czytanie dla najmłodszych czytelników oraz udział w
ogólnopolskich kampaniach i lokalnych, np. Narodowe Czytanie
Wyjazdy integracyjne do muzeów, bibliotek itp. (w 2013 r. – Muzeum
Powstania Warszawskiego)
Spotkania autorskie (2013 - Roman Pankiewicz, Hanna Kowalewska ,
Zbigniew Kołba; 2014 – Dariusz Matysiak, Arkady Radosław Fiedler,
Bronisław Cieślak, Piotr K. Piotrowski, Ewa Freudenreich, Dariusz
Rekosz)
Sesje popularnonaukowe (2013 r. w 150. Rocznicę Powstania
Styczniowego; 2014 r. – Zakony i zgromadzenia zakonne na Ziemi
Kolskiej) – jesteśmy współorganizatorami
Dyskusyjne Kluby Książki

4
5

6

7
8

Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak

ul. Kolejowa 19
62-600 Koło

www.biblioteka-kolo.pl
63 2178002

Częstotliwość
Dwa-trzy razy w tygodniu, cały
rok bez wakacji
Od września br. 3 razy w
tygodniu
Raz w miesiącu, oprócz wakacji

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole
Nazwa działania – charakter – krótki opis
Kursy komputerowe (od października 2014 r. – III edycja. Każda trwa 3
miesiące)

tel. 63 2726154

Tak
Tak
Tak

Trzy- cztery razy w roku

Tak

Raz w roku

Tak

W zależności od środków
finansowych

Tak

Raz, dwa w roku

Tak

Raz w miesiącu, oprócz wakacji

Tak

POWIAT KONIŃSKI i M. KONIN
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

1
2

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty taneczne dla seniorów „Od samby do walca wiedeńskiego w
ramach projektu „To mnie rusza – edukacja w zakresie tańca”
dofinansowanego ze środków MKiDN
Dancing dla seniorów – podsumowujący w/w warsztaty w ramach
projektu „To mnie rusza – edukacja w zakresie tańca” dofinansowanego

ul. Okólna 47a
62-510 Konin

www.ckis.konin.pl
tel. 63 243-63-50 (51)

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Trzy spotkania raz w tygodniu
po 4 godz. każde spotkanie

Nie

Raz

Nie
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3
4
5
6
7

ze środków MKiDN
Festiwal Kultury „W stronę tradycji”
Spektakl muzyczny „Czas nas uczy pogody” Och – Teatru w reż.
Krzysztofa Materny
„Wybijanie żuru – zapis zwyczaju” – projekt dofinansowany ze
środków MKiDN
„U trepiorza – portrety ginących zawodów” – projekt dofinansowany ze
środków MKiDN
Realizacja projektu „Wielkopolska: Rewolucje” – otwarcie świetlicy w
Zarzewie

Miejska Biblioteka Publiczna

Raz w roku
Raz w 2013 r.

Tak

Raz w 2013r.

Nie

Raz w 2014 r.

Nie

Raz w 2014 r.

Nie

ul. Dworcowa 13
62-510 Konin

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Zajęcia o literaturze – dyskusje o książkach
Głośne czytanie dla seniorów
Kursy komputerowe
Zajęcia z obszaru medycyny/zdrowia, pogadanki
Wystawy
Spotkania autorskie
Wykład naukowy

Częstotliwość
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu
Raz w roku
Raz w kwartale
Raz w miesiącu
Dwa razy w roku
Dwa razy w roku

Spotkanie z ciekawym człowiekiem, regionalistą
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (Klub Seniora Ślesin,
Klub Seniora Licheń, Klub Seniora Szyszyńskie Holendry)

Cztery razy w roku
ul. Młodzieżowa 11
62-561 Ślesin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wieczorki taneczne dla Klubów (3 Kluby w Gminie)
Próby zespołu Poranek, Stokrotka, Pogodna Jesień
Spotkanie z ciekawym człowiekiem
Prezentacja sprzętu
Zajęcia z malarstwa
Aerobik
Wyjazdy na basen
Piknik Wakacyjny Klubów Seniora
Wieczorki taneczne w Klubie
Turniej Seniorów w warcaby
Spotkanie opłatkowe
Spotkanie „na łączce”

13

Wycieczki do ciekawych miejscowości

Częstotliwość
Cztery razy w roku
Raz w tygodniu
Raz w roku
Wg oferty
Raz w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Luty-marzec osiem razy
Raz w roku
Ok. osiem w roku
Raz w roku
Raz w roku
Raz w roku
Każdy Klub trzy, dwa razy w
roku

1
2
3
4
5
6
7
8

Nie

www.mbp.konin.pl
tel. 63 242 85 37
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

mgok@slesin.pl
tel. 501 438 308
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Imieniny miesiąca
Prezentacje artystyczne zespołów senioralnych
Wyjazdy na spotkania, festiwale i zabawy w innych Gminach
Występy okolicznościowe dla seniorów (Jasełka, Dzień Babci i
Dziadka, Dzień Seniora)
Wystawy prac rękodzieła
Występ artystów zawodowych
Spacerek z kijkami po zdrowie
Pielgrzymka (Częstochowa)
Prezentacje podsumowujące jubileusze działalności
Spotkania integracyjne

Raz w miesiącu
Trzy razy w roku
Sześć razy w roku

Tak
Tak
Tak

Cztery razy w roku

Tak

Raz w roku
Raz w roku
Raz w roku
Dwa razy w roku
Wg rocznic
Wg potrzeb

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

POWIAT KOŚCIAŃSKI
ul. Kościuszki 20
64-030 Śmigiel

Centrum Kultury w Śmiglu

1
2
3
4

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Kurs komputerowy dla seniorów
Andrzejki dla seniorów
Spotkanie z ciekawym człowiekiem – regionalistą, dietetykiem
Spotkania z Pasjami –spotkania online

Częstotliwość
Raz w miesiącu w 2013 roku
Raz w roku -listopad
Marzec, maj
Dwa razy w miesiącu

ul. Wrocławska 28b
64-000 Kościan

Miejska Biblioteka Publiczna Kościan
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wykłady Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
Warsztaty – arteterapia (np. decoupage)
Wystawy i ich wernisaże (np. wystawa zbiorów, kolekcji
przygotowanych przez seniorów)
Spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi
Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowane
przez uczestników dziecięcego Klubu Przyjaciół Trąbka Bombka
Udział seniorów w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Udział seniorów w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie A. Fredry
Kolekcja lalek Ireny Łuczak (mieszkanki Kościana) została przekazana

Częstotliwość
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Raz w kwartale

www.ck-smigiel.pl
tel. (65) 518 02 73
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Nie
Tak
Tak
Tak

tel. 65 512 00 40
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak

Raz na dwa miesiące

Tak

B.d.

Tak

Raz

Tak

Kilka razy w roku
Raz
B.d.

Tak
Tak
B.d.
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10
11
12
13
14
15
16
17

do biblioteki
Zajęcia biblioterapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy
Stała współpraca z Klubem Seniora i Uniwersytetem Trzeciego Wieku
- informacje o ofercie biblioteki przekazywane są na bieżąco
Stała oferta: możliwość przejrzenia bieżącej prasy i skorzystania z oferty
wypożyczalni dla dorosłych (w tym z książek typu „duże litery” i z
audiobooków)
Warsztaty twórczego pisania dla osób indywidualnych i małych grup
prowadzone przez pracownika biblioteki
Zajęcia przygotowujące do korzystania z komputerów dla osób
indywidualnych i małych grup prowadzone przez pracownika biblioteki
Występ zespołu folklorystycznego „Łany”
Wycieczka - wyjazd rekreacyjny - poznawanie atrakcji turystycznych
regionu
Wykłady prezentujące pasje i zainteresowania osób starszych
skierowane do szerokiego grona odbiorców

Raz w miesiącu

Tak

B.d.

Tak

B.d.

Tak

Kilka razy w roku

Tak

Kilka razy w roku

Tak

Raz

B.d.

Raz w roku

Tak

Raz w kwartale

Tak

Rynek 1
64-000 Kościan

Muzeum Regionalne w Kościanie
1
2
3
4
5
6

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wykłady regionalne dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wycieczka do muzeum okręgowego w Lesznie.
W roku 2015 udamy się na wycieczkę do innego muzeum
Wycieczka po kościańskiej farze
Wernisaże, otwarcia wystaw
Konferencje lub wykłady popularnonaukowe skierowane m.in. do
seniorów
Pikniki historyczne kierowane są m.in. do seniorów

Częstotliwość
Raz w miesiącu
Raz w roku

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wieczorki taneczne dla seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(Kluby Seniora na terenie Gminy Kościan - 11 klubów)
Nazwa działania – charakter – krótki opis
1

Warsztaty „Twórczy Senior”

2

Spotkania „Bezpieczny Senior” (prelekcje nt. bezpieczeństwa osób
starszych)

Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak

Raz w roku
Kilka razy w roku
Kilka razy w roku

Tak
Tak
Tak

Raz w roku

Tak

Ośrodek Pomocy Społecznej
(OPS prowadzi KIS)
1

www.muzeum.koscian.pl
tel. 65 512 29 34

ul. Parkowa 2
62-020 Czempiń

tel.61/28-26-767

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak

ul. Młyńska 15
64-000 Kościan

www.koscian.gopsinfo.pl
tel. 65 512 35 43

B.d.

Częstotliwość
Dwanaście spotkań w 2013, 28
spotkań w 2014
Trzy spotkania w 2013, 1
spotkanie w 2014

Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
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3
4

Spotkania „Aktywny Senior” (prelekcje nt. profilaktyki zdrowotnej)
Międzypokoleniowe spotkania Seniorów z dziećmi i młodzieżą

5

Organizacja wyjazdu do Poznania na Targi „Aktywni 50+”

6

Współorganizacja Igrzysk III Wieku (impreza sportowa)

7

Spotkania bożonarodzeniowe w Klubach Seniora
Warsztaty komputerowe: Jak nie bać się komputera i komunikować się
wykorzystując go? ; zajęcia z udziałem młodzieży gimnazjalnej
(współrealizacja projektu)
Warsztaty decoupage (współrealizacja projektu)
Warsztaty psychologiczne: Jak rozmawiać z dziećmi, wnukami i jak je
zrozumieć? (współrealizacja projektu)
Warsztaty dietetyczne Edukacja żywieniowa osób starszych
(współrealizacja projektu)

8
9
10
11

Dwa spotkania w 2013
Cztery spotkania w 2013
Raz w roku
(2013 i 2014)
Raz w roku
(2013 i 2014)
Co roku

Tak
Tak

Szesnaście spotkań w 2013

Nie

Dwanaście spotkań w 2013

Nie

Cztery spotkania w 2013

Nie

Cztery spotkania w 2013

Nie

Tak
Tak
Tak

POWIAT KROTOSZYŃSKI
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera
w Krotoszynie

2
3

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Występ naszego senioralnego zespołu STOKROTKI z okazji Dnia
Kobiet, festynu ulicznego „Święto Ulicy” dla mieszkańców.
Spotkania i próby zespołu STOKROTKI
Spotkania Klubu Miłośników Książek

4

Kursy komputerowe dla początkujących i zaawansowanych

1

5
6
7
8

Kursy komputerowe z zakresu finansów przez Internet Projekt
„O finansach w bibliotece…”
Warsztaty haftu Tamari
Spotkania z okazji dnia Babci i Dziadka
Spotkania prozdrowotne z lekarzami specjalistami

ul. Benicka 9
63-700 Krotoszyn

www.biblioteka.krotoszyn.pl
tel. 62 725 27 83

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Dwa razy w roku

Tak

Co 2 tygodnie
Raz w miesiącu
Trzy razy w tygodniu w grupie
po 5 osób
Dwa razy w roku / edycja
wiosenna i jesienna
Raz w roku
Raz w roku
Dwa razy w roku

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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POWIAT LESZCZYŃSKI i M. LESZNO
ul. Łaziebna 14
64-100 Leszno

Stowarzyszenie UTW Leszno
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wykłady (różne)
Zajęcia w sekcjach 34-sekcje
Wycieczki (zwiedzamy stolice Europy)
Wycieczki krajowe
Lektoraty
Czytanie bajek w przedszkolach
Warsztaty zdrowotne
Wieczorki taneczne

Częstotliwość
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w roku
Dwa lub więcej w roku
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w roku
Dwa razy w roku

ul. Bolesława Chrobrego 3
64-100 Leszno

Miejska Biblioteka Publiczna
Nazwa działania – charakter – krótki opis
1 Zajęcia sekcji fotograficznej UTW
2 Dyskusyjny Klub Książki
3 Spotkania podróżnicze z cyklu „Wokół Globusa”
4 Wycieczki w ramach Krajoznawczych Wakacji w Bibliotece
5 Wystawy: malarstwa fotografii, plakatów, książek oraz innych zbiorów
6 Zajęcia oraz spektakl kółka teatralnego UTW

Zadanie pt. „Cyfrowy wnuk” (dofinansowane ze środków MKiDN),
obejmujące m.in.: piknik edukacyjny, warsztaty budowania własnego
7
wizerunku w Internecie, zagrożenia cyberprzestrzeni, cyfrowe drzewo
genealogiczne, konkurs fotograficzny

Częstotliwość
Raz w tygodniu
I-VI, IX-XII
Raz w miesiącu
I-XII
Raz w kwartale
Raz w roku
VIII
B.d.
Raz w tygodniu IX,X

IV-XI

utw.leszno.pl
tel. 65-5296337
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

www.mbpleszno.pl
tel. 65 520 53 55 wew. 41
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie

POWIAT MIĘDZYCHODZKI

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Nazwa działania – charakter – krótki opis
1 Kursy językowe

Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Pl. Kościuszki 9
64-400 Międzychód
Częstotliwość
Raz w tygodniu

www.utw.miedzychod.pl
tel. 605664567
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
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Wyjazdy integracyjne
Wycieczki
Wykłady
Udział w koncertach /Filharmonia, Spektakle teatralne/
Przegląd zespołów artystycznych /przegląd wojewódzki/
Rozgrywki brydżowe – ligowe i turnieje
Zajęcia – kulinarne, rehabilitacyjne, rękodzieło, komputer

2
3
4
5
6
7
8

Dwa razy w roku
Dwa raz w roku
Dwa razy w miesiącu
Cztery razy w roku
Raz w roku
Raz na dwa miesiące
Raz w tygodniu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

POWIAT NOWOTOMYSKI
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

8
9

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Nowotomyskie Piętro Wyrazów Literackich - spotkania promujące
dokonania lokalnych twórców słowa
Czwartkowe wieczory literacko – muzyczne spotkania ze sztuką –
widowiska słowno - muzyczne, biesiady literackie, koncerty i recitale,
małe formy sceniczne
Spotkania niebanalne - spotkania z ciekawymi ludźmi,
Dyskusyjny Klub Książki - spotkania grupy czytelniczek
Dyskusyjny Klub Filmowy - spotkania miłośników sztuki filmowej
Galeria na Piętrze- prezentacja dokonań artystycznych mieszkańców
powiatu nowotomyskiego oraz artystów spoza naszego regionu, a także
kolekcjonerskich zbiorów i ekspozycji regionalnych
Klub Miłośników Podróży „Przez kontynenty-spotkania z
podróżnikami
Organizacja imprezy plenerowej Przystanek: Biblioteka!
Udział w akcji Narodowe Czytanie

10

Wykłady z cyklu Wyprzedaż geometrii

11
12
13
14
15
16

Wykłady z cyklu Okiem natury
Spotkania w cyklu Pierwszy krok w cyfrowy świat
Spotkania autorskie
Organizacja spotkań w ramach cyklu W kulturowym kręgu
Organizacja Nowotomyskiej Konferencji Olenderskiej
Spektakl Teatru Paragraf-2

1
2
3
4
5
6
7

ul. Witosa 8
64-300 Nowy Tomyśl

www.bibliotekant.pl
tel. 061 4421271

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Raz na kwartał

Tak

Raz w miesiącu

Tak

Pięć razy w roku
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu

Tak
Tak
Tak

Raz w miesiącu

Tak

Raz w miesiącu

Tak

Raz w roku wrzesień
Raz w roku wrzesień
Cztery spotkania od czerwca do
grudnia 2013 r.
Dwa spotkania
Raz w roku (marzec)
Dwa razy w roku
Od stycznia do grudnia 2014 r.
Raz w roku
Raz w roku

Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
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POWIAT OBORNICKI
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki
(Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej)
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkania autorskie
Koncerty
Wystawy, wernisaże
Dyskusyjny Klub Książki
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Wykłady
Wieczory poetycko-muzyczne
„Pierdoły o Obornikach”

Stowarzyszenie „NW Włóczykije”

1

2
3
4
5
6
7
8

*

ul. Kopernika 10
64-600 Oborniki
Częstotliwość
Co dwa miesiące
Cztery razy w roku
Jedenaście razy w roku
Raz miesiącu
Raz na dwa miesiące
Raz w miesiącu
Raz miesiącu
Cztery w roku

ul. Modrzewiowa 9
64-600 Kowanówko

www.biblioteka.oborniki.pl
tel. (61)2960265
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

www.nw-wloczykije.pl
tel. 606 330 414

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Częstotliwość
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Wyjazd integracyjny nad morze do Słowińskiego Parku Narodowego –
Smołdzino 2013 i 2014 r.
Wyjazdy treningowo-krajoznawcze:
Co roku
Tak
- Chalin
- Karpicko
Wzbogacanie bazy turystycznej regionu
2013 r
Tak
- profesjonalne trasy Nordic Walking, rowerowe, spacerowe, biegowe
Punkt Widokowy „Na Zboczu” nad rzeką Wełną
2014 r
B.d.
- zaplanowanie i wykonanie przez Stowarzyszenie
Konserwacja i dbanie o wytyczone trasy turystyczne i Punkt Widokowy
Raz w miesiącu
Tak
Edukacja ekologiczna w trakcie treningów NW
Raz w tygodniu
Tak
Edukacja turystyczna i krajoznawcza w trakcie treningów
B.d.
Tak
Włączenie elementów patriotycznych i powiązanie ich z treningami
B.d.
Tak
Praca z osobami niepełnosprawnymi i współpraca z Ośrodkiem
B.d.
Tak
zajmującym się zapobieganiem uzależnieniom
Grupa w której spotykamy się ,50% to osoby w wieku emerytalnym. 50% stanowią osoby w wieku 30,40 lat, a często na treningi przychodzi młodzież
zachęcona przez rodziców lub dziadków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach
(Dom Dziennego Pobytu „U Babci” w Obornikach)
Nazwa działania – charakter – krótki opis
1 Spotkanie opłatkowo-noworoczne
2 Dzień Babci i Dziadka

ul. Szpitalna 3
64-600 Oborniki
Częstotliwość
Raz w roku
Raz w roku

opsoborniki@poczta.onet.pl
tel.(61) 29 63 283
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
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Dzień Kobiet
Imieniny i urodziny
Święto Niepodległości + Dzień Św. Marcina „Marcinki”
„Andrzejki”
Seanse filmowe
Prowadzenie chóru przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i
8
Inwalidów w Obornikach
3
4
5
6
7

Raz w roku
Cały rok
Raz w roku
Raz w roku
Raz na miesiąc

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Cały rok

Tak

POWIAT OSTROWSKI
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i
Skrzebowa
Nazwa działania – charakter – krótki opis

Moszczanka 68
63-440 Raszków
Częstotliwość
Co miesiąc od marca do
września 2013
Co dwa miesiące od lipca do
października 2013
Co miesiąc od sierpnia do
listopada
Co miesiąc od sierpnia do
grudnia 2014

1 Cykl wyjazdów edukacyjnych dla seniorów i wnuków
2 Cykl koncertów
3 Cykl wykładów prozdrowotnych dla seniorów
4 Cykl wyjazdów edukacyjnych dla seniorów

www.moszczanka.osw.pl
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Nie
Nie
Nie
Tak

POWIAT PILSKI
Dzienny Dom Pomocy
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkania i próby zespołu tanecznego SENIORITY
Spotkania i próby teatru ruchu BALANS
Spotkania i próby zespołu wokalnego WRZOSY
Spotkania i warsztaty grupy fotograficznej SEPIA
Spotkania i warsztaty grupy literackiej (uczestnicy czytają felietony,
interpretują wiersze oraz tworzą samodzielnie utwory literackie)
Zajęcia kulinarne odbywają się w trzech grupach, każda grupa spotyka
się raz w tygodniu na wspólnym gotowaniu.
Warsztaty plastyczne uczestnicy uczą się wykonywania ozdób i
rękodzieła artystycznego

ul. Kwiatowa 5
64-920 Piła
Częstotliwość
Dwa razy w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Dwa razy w tygodniu

www.mops.pila.pl
tel.67 212 21 31 lub 67 210 42 16
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak

Raz w tygodniu

Tak

Trzy razy w tygodniu

Tak

Raz w tygodniu

Tak
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8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Warsztaty Frywolitki
Warsztaty malarskie malują obrazy olejną metodą igłą na szkle
Spotkania Klubu Podróżnika uczestnicy przygotowują prezentację
multimedialną z przebytej podróży i dzielą się wrażeniami z innymi
uczestnikami.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe:
gimnastyka lecznicza, pilates, ćwiczenia na piłce, Nordic Walking,
fitness, ćwiczenia na przyrządach, gimnastyka poranna.
Kulinarne spotkania międzypokoleniowe -w ramach nawiązanej
współpracy ze Zespołem Szkół Gastronomicznych seniorzy spotykają
się z uczniami na wspólnym gotowaniu, wymiany wiedzy i
doświadczenia.
Spotkania i zajęcia międzypokoleniowe z dziećmi z Przedszkola nr 8
Wieczorki taneczne
Organizowanie wystaw fotograficznych, rękodzieła artystycznego
Koncerty noworoczne kolęd i pastorałek w wykonaniu zaproszonego
chóru
Przedstawienia zaproszonego kabaretu Skleroza z Klubu Seniora
Organizowanie pikników rekreacyjno-sportowych
Organizowanie wycieczek
Spotkania okolicznościowe
Udział seniorów w akcjach charytatywnych
Spotkania sekcji brydżowej

Starostwo Powiatowe w Pile
1
2
3
4
5
6

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Międzynarodowe Spotkania Seniorów
Prezentacje dorobku kulturalnego seniorów
Koncert Niepodległościowy
Cykl biegów „Biegaj z nami”
Książka Ludmiły Jeżewskiej „Seniorzy Pn. Wielkopolski”
Konkurs na Seniora Roku

Raz w tygodniu
Dwa razy w tygodniu

Tak
Tak

Dwa razy w miesiącu

Tak

Zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku łącznie
48 razy w tygodniu

Tak

Cztery razy w roku

Tak

Dwa razy w miesiącu
Pięć razy w roku
Cztery razy w roku

Tak
Tak
Tak

Dwa razy w roku

Tak

Trzy razy w roku
Trzy razy w roku
Trzy razy w roku
Raz w miesiącu
Cztery razy w roku
Raz w tygodniu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
Częstotliwość
Raz na rok
Raz na rok
Raz na rok
Raz na rok
Raz na rok
Raz na rok

www.powiat.pila.pl
tel. 67 210 94 80
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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POWIAT PLESZEWSKI
ul. Słowackiego 19A
63-300 Pleszew

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie
Nazwa działania – charakter – krótki opis
Zajęcia o literaturze (w tym kluby czytelników) spotkania w ramach DKK,
w DPS biblioterapia, Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe czytanie.
Kursy językowe/lektoraty we współpracy z Orange kursy j. obcych po
udostępnień seniorom kodu
Kursy komputerowe – zajęcia w bibliotece prowadzone przez
pracowników dla osób nie znających podstaw komputera.
Zajęcia historyczne/ historia lokalna/ regionalizm- spotkania z
miejscowymi historykami i regionalistami
Wycieczka / wyjazd / rajd turystyczny – rajd „Odjazdowy Bibliotekarz”
Spotkanie autorskie – spotkania w ramach BSK
Spotkanie z ciekawym człowiekiem w ramach BSK

1
2
3
4
5
6
7

Częstotliwość
Dwa razy miesiąc

www.bppl.pl
tel. 62 7428 358
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak

B.d.

Tak

Raz na miesiąc

Tak

Raz na kwartał

Tak

Raz na rok
Raz na kwartał
Raz na kwartał

Tak
Tak
Tak

POWIAT POZNAŃSKI i M. POZNAŃ
Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty międzypokoleniowe Dzikie jadło
Kursy języka angielskiego i niemieckiego
Kursy informatyki
Zajęcia sportowo ruchowe
Basen i aqua 50+
Chór i grupa śpiewająca
Grupa teatralno kabaretowa
Spotkania z kulturą
Wycieczki krajoznawcze
Ogniska
Spotkania integracyjne

European Centre of Citizens' Partnership
[Europejskie Centrum Współpracy Obywatelskiej]
1

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Konkurs fotograficzny "Okiem Seniora - Aktywni 55+"

ul. Poznańska 7
62-060 Stęszew
Częstotliwość
Co dwa tygodnie
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Trzy razy w roku
Dwa razy w roku
Dwa razy w roku

ul. Wawrzyniaka 10
60-506 Poznań
Częstotliwość
Raz w roku

steszewutw@o2.pl
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

www.eccp.pl
tel. 508 373 416
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
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2
3
4
5
6

http://eccp.pl/projects/zrealizowane/okiem-seniora-2014/
Wystawa fotografii seniorów
http://eccp.pl/wernisaz-prac-okiem-seniora-w-pasteli/
Konferencje o tematyce międzynarodowej i społecznej
Np. http://eccp.pl/projects/zrealizowane/ukraina-kilku-perspektyw/
Rajd nordic walking (w tym roku przy okazji Dni Skandynawskich w
grudniu)
Spotkania świąteczne grup seniorów
Stoisko na targach dla seniorów
Np. http://eccp.pl/prapremiera-konkursu-fotograficznego-okiemseniora/

Teatr Muzyczny w Poznaniu
1
2

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Krakowski Salon Poezji (Spotkania z ciekawym człowiekiem,
spotkania autorskie, Zajęcia o literaturze)
Oferta Teatru (musicale, operetki, koncerty) w specjalnej ofercie
cenowej przygotowanej z myślą o Seniorach

3

Działania Koła Seniorów Pracowników Teatru Muzycznego

4

Dni Rodzinne (spektakle w weekendy, dające możliwość uczestnictwa
w spektaklu i wydarzeniach około spektaklowych np. Seniorom z
wnukami)

Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wykłady popularno - naukowe
Zajęcia w sekcjach naukowych (20 grup)
Zajęcia w sekcjach ruchowych ( 40 grup)
Koła: turystyczne 80-latków, obieżyświatów
Sekcja : turystyka piesza ( miasto i okolice) 4 grupy
Koło duszpasterstwa Dominikanów
Koła sportowe: kręgle, rowerowe (sezonowo)

Centrum Inicjatyw Senioralnych
Nazwa działania – charakter – krótki opis
1

Targi „Aktywni 50+” – http://centrumis.pl/o-projekcie.html

Raz w roku

Tak

Ok. 3 rocznie

Tak

Raz w roku

Tak

Raz w roku

Tak

Raz w roku

Tak

ul. Niezłomnych 1e
61-816 Poznań

www.teatr-muzyczny.poznan.pl
tel. 61 852 17 86

Częstotliwość
Raz w miesiącu (z wyłączeniem
wakacji)
Trzy- cztery razy w tygodniu
(z wyłączeniem wakacji)
Raz w miesiącu (z wyłączeniem
wakacji)

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Raz w miesiącu w sezonie
(z wyłączeniem wakacji)

ul. Ratajczaka 37
61-816 Poznań
Częstotliwość
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu.
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu

ul. Mickiewicza 9a
60-241 Poznań
Częstotliwość
Raz w roku (marzec lub
kwiecień – dwa dni)

Tak
Tak
Tak
Tak

utw.poznan@vp.pl
tel. 61/851-00-36
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

www.centrumis.pl
tel. 61 847 21 11
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
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2
3
4
5

Senioralni. Poznań - http://centrumis.pl/senioralni.-poznan1.html
Spotkania wolontariuszy informacyjnych http://centrumis.pl/wolontariat-informacyjny3.html
Kampania We Love Eating - http://centrumis.pl/kampania-we-loveeating.html
Działania zgromadzone w Punkcie Informacji 50+ http://centrumis.pl/aktualnosci-pi-50.html

6

Poradnictwo psychologiczne - http://centrumis.pl/poradnictwo.html

7

Poradnictwo prawne - http://centrumis.pl/poradnictwo.html
Miejsce Przyjazne Seniorom - http://centrumis.pl/miejsce-przyjazneseniorom3.html
Senior W Formie

8
9

Kawiarnia Eurocafe w Poznaniu
(należąca do spółki Eurokiosk)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Koncerty muzyki operetkowej
Koncerty innej muzyki
Przedstawienia teatralna
Dancing – wieczorki taneczne dla seniorów
Koncerty zaproszonych artystów
Warsztaty z dekorowania słodkości
Spotkania z pisarzami, znanymi osobami
Warsztaty fotografii dla seniorów
Spotkania z filmem
Organizacja integracyjnych spotkań klubów seniora

Fundacja Barak Kultury
Nazwa działania – charakter – krótki opis
1

Warsztaty modowe „60+” Fashion

2

Sesja zdjęciowa i pokaz mody

Raz w roku – cały październik

Tak

Raz w miesiącu

Tak

Dziewięć miesięcy

Tak

Cały rok, klika nowych ofert
dziennie
Raz w tygodniu – dwie porady,
raz w miesiącu grupa wsparcia
Dwa razy w miesiącu

Tak
Tak
Tak

Cały rok

Tak

Cały rok

Tak

ul. Zamenhofa 133
60-241 Poznań
Częstotliwość
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w miesiącu
Raz na kilka miesięcy
Raz w miesiącu
Dwa/ trzy razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Raz na kwartał
Raz na kwartał
Raz na kwartał

ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Częstotliwość
Okazjonalnie, przy festiwalu
„Inwazja barbarzyńców”
Okazjonalnie, przy festiwalu
„Inwazja barbarzyńców”

www.euro-cafe.eu
tel. 61 222 59 91
tel. 61-662-60-33
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
www.barakkultury.pl
tel. 61 64 65 344
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
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3

Spotkania oraz warsztaty odbywające się w ramach „Schroniska dla
niechcianych roślin” na ul. św. Marcin

4

Spektakl Teatralny „Ćma” Teatru Ba-Q oraz „Toast” Teatru Ba-Q

Kórnicki Ośrodek Kultury
1
2
3

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Klub Dobrego Filmu
Dzień kobiet – kabaret
Kórnickie Spotkania z Białą Damą

Centrum Kultury „Dąbrówka” w Poznaniu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Zajęcia i grupy teatralne
Zajęcia sportowe i ruchowe-Senior Fit
Warsztaty literackie – klub literacki „Dąbrówka”
Impreza okolicznościowa – Dzień Seniora
Impreza plenerowa – Dni Piątkowa
Koncert zaproszonych artystów
Spotkanie autorskie
Spotkanie / wykład– medycyna chińska
Prezentacja sprzętu/ oferty dla osób starszych

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie
(Akademia Seniora)
1
2
3
4
5
6

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty międzypokoleniowe, w których wzięli udział uczniowie ze
szkół podstawowych i osoby starsze
Imprezy dla seniorów
Kursy z języka angielskiego i niemieckiego
Występy seniorów podczas imprez
Spotkania z filmem
Koncerty dla seniorów

Centrum Kultury „Zamek”
1

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty międzypokoleniowe „Święto Wiosny” oraz „Upadłe Anioły”
przygotowujące do wystawienia spektaklu.

Okazjonalnie, przy festiwalu
„Inwazja barbarzyńców”
Okazjonalnie, przy festiwalu
„Inny festiwal”

Prowent 6
62-035 Kórnik
Częstotliwość
Dwa razy w miesiącu
Raz
Raz

Os. B. Chrobrego 120
60-681 Poznań
Częstotliwość
Raz w miesiącu
Dwa razy w tygodniu
Dwa razy w miesiącu
Raz w roku - październik
Raz w roku - czerwiec
Raz na kwartał
Raz na kwartał
Raz w roku
Raz w miesiącu

Tak
Tak

www.kornickiosrodekkultury.pl
tel. 61 8170891
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak

dabrowka@psm.poznan.pl
tel. 61/822 38 33
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

ul. Rynek 15
62-040 Puszczykowo

www. biblioteka.iq.pl
tel. 61-8194-649

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Dwa razy w roku

Tak

Raz na miesiąc
Raz w tygodniu
Raz na semestr
Dwa razy w roku
Raz w miesiącu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Częstotliwość
Cztery miesiące przez okres
dziewięciu miesięcy

www.ckzamek.pl
tel. 061 64 65 308
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Nie
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2
3
4

Chór Arion
Koncerty Chóru Arion poza gmachem Zamku
Pracownie Zamku (różne pracownie artystyczne)

5

Wykłady poświęcone regionalizmowi i historii lokalnej

6
7

Zajęcia z odpoczywania (/rozwój osobisty/psychologia)
Zwiedzania CK Zamek dla seniorów

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
1
2
3
4

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Występ seniorów w przeglądzie teatralnym
Wieczorki taneczne
Spotkania z młodzieżą gimnazjalną
Spotkania integracyjne

Ośrodek Kultury / Klub Seniora „Złota Jesień”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Przegląd Piosenki Biesiadnej Chórów i Zespołów Śpiewaczych
Seniorów z Wielkopolski
Występy Seniorskiego Chóru Melodia na różne okazje (koncerty kolęd,
koncert majowy, koncert przy żywej szopce, z okazji świąt
narodowych i inne.
Wyjazd wypoczynkowy nad morze Ustronie Morskie
Wycieczki (Wrocław, Licheń, Ślesin, Toruń)
Spotkania i próby Seniorskiego Chóru Melodia
Imieninowe zabawy taneczne
Zajęcia usprawniające ciało „Gimnastyka korekcyjna”
Bal Przebierańców w Klubie Seniora
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla 50+
Warsztaty plastyczne dla osób 50+
Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną oraz
Konkurs na „Strojne Jajo Wielkanocne”
Międzygminna Majówka Seniorów 50+ – Piknik integracyjny
Majówki Seniorów wyjazdy plenerowe
Pobiedziskie Dywany Kwiatowe – konkurs
Staropolskie Smaki Wariacje z rabarbarem, Wariacje z pyrą - konkurs
kulinarny

Cztery miesiące, całorocznie
Dziewięć miesięcy/rok
Cztery miesiące, całorocznie
Liczba trudna do określenia,
dedykowanych stricte seniorom
– jeden miesiąc
Raz w roku
Dwa razy w roku
ul. Leśne Zacisze 2
62-070 Dopiewo, Lisówki
Częstotliwość
Dwa razy
Dwa razy
Raz w tygodniu
Cztery razy na kwartał

Tak
Tak
www.dpslisowki.pl
tel. 61 8148-049
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak

ul. Kostrzyńska 21
62-010 Pobiedziska

www.ok-pobiedziska.pl
tel. 618 177 227

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Tak
Tak
Tak
Tak

Co roku

Tak

Bardzo często

Tak

Co roku
B.d.
Co poniedziałek i czwartek
Raz na kwartał
Raz w tygodniu
Raz w roku
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Raz w roku

Tak

Raz w roku
Kilka razy w roku
Raz w roku

Tak
Tak
Tak

Dwa razy do roku

Tak
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19

FITBALL oraz Nordic Walking zajęcia dla osób 50+ w ramach
programu kreowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
Piknik w Skansenie Miniatur – WIOSKA GINĄCYCH ZAWODÓW –
pokazy i warsztaty międzypokoleniowe
Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych, Przegląd Chórów
„Hej kolęda, kolęda”
GRAMY DLA CIEBIE – impreza międzypokoleniowa

20

Prelekcje na temat zdrowia i zdrowego odżywiania się w wieku 50+

16
17
18

Dom Pomocy Społecznej
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Przedstawienia słowno-muzyczne
Koncerty (Szkoła Muzyczna)
Uczestnictwo w przeglądach muzycznych
Wyjście do teatru
Ferie dla Seniorów i Bal Karnawałowy
Wycieczki krajoznawcze
Występ dzieci
Rekolekcje Wielkopostne

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym

1
2
3
4
5
6
7

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Wykład naukowy
Wycieczka
Kursy komputerowe
Kursy językowe
Zabawa taneczna
Spartakiada sportowa
Spotkanie z ciekawym człowiekiem

Raz w tygodniu

Tak

Raz w roku

Tak

Raz w roku

Tak

Raz
Raz w miesiącu w okresie
zimowym

Nie

ul. Ugory 18/20
61-623 Poznań
Częstotliwość
Raz na kwartał
Raz w miesiącu
Raz w roku
Dwa-trzy razy w roku
Dwie duże imprezy
Dwa-trzy w roku
Co roku
Co roku

ul. Poznańska 96
62-080 Tarnowo Podgórne
Częstotliwość
Dwa razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Dwa w roku
Raz w roku
Raz na kwartał

Tak

tel. 61 8201331,
82 84 300
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

www.utw.tarnowopodgorne.edu.pl
tel. 61 895 92 94
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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POWIAT RAWICKI

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(Dzienny Dom Pomocy Społecznej)

ul. Gen. Grota
Roweckiego 4a
63-900 Rawicz

www.ops.rawicz.pl
tel. 065 545 40 37

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Terapia zajęciowa (rękodzielnictwo, fizjoterapia, muzykoterapiaw tym próby zespołu muzycznego, teatroterapia- w tym próby grupy
teatralnej, zajęcia komputerowe,)
Uroczystości okolicznościowe (imieniny, urodziny, jubileusze, dzień
chłopca, dzień kobiet, dzień matki, dzień dziecka dzień seniora itp.)
Pikniki w pobliskich obiektach rekreacyjnych
Przeglądy i konkursy artystyczne i tematyczne, zawody oraz spotkania
tematyczne i warsztaty organizowane przez inne podmioty o zasięgu
lokalnym i ponadlokalnym
Integracyjne śpiewanie kolęd i pastorałek
pn. „Kolęda płynie z wysokości”
pn. „Śpiewajmy kolędy, niech tradycja nie zginie”
pn. „Weseli anieli w niebie śpiewali”
Spotkania międzypokoleniowe pn. „Jasełka Bożonarodzeniowa”
Włączenie się do ogólnopolskiego przedsięwzięcia na gruncie
lokalnym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pn. „Świąteczny
występ Seniorów”(występ artystyczny oraz wystawa prac
rękodzielniczych)
Spotkania międzypokoleniowe Uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka
pn. „Babciu, Dziadku – cóż Wam dam”
pn. „Fajnie mieć babcię i dziadka”
Cykl spotkań w zakresie edukacji dla dobrego przeżywania starości
pn. „Rozmowy o przemijaniu”
Spotkanie walentynkowe w formie wieczorku poetycko-muzycznego
pn. „Motyw miłości w sztuce – seniorskie rozważania”,
„Walentynkowa randka w ciemno”
Dzień otwartych drzwi w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
pn. „Przyjdź, zobacz i dołącz do nas”
Warsztaty integracyjne w formie zajęć plastyczno-ruchowomuzycznych z udziałem dzieci z przedszkoli i szkół pn. „Warsztaty
międzypokoleniowe”

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Codziennie

Tak

Na bieżąco

Tak

Dwa razy w roku

Tak

Jedenaście razy w roku

Tak

Dwa razy w roku

Tak

Dwa spotkania

Tak

Jednorazowo

Nie

Cztery spotkania

Tak

Na bieżąco

Tak

Raz w roku

Tak

Raz w roku

Tak

Sześć w roku

Tak
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13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

Integracyjne warsztaty rękodzielnicze z okazji Dnia Kobiet
pn. „Pasje dojrzałej kobiety”
Wieczorki o charakterze towarzysko-rozrywkowym , zabawy
świąteczne o charakterze plastyczno- ruchowo-muzycznym,
Turnieje: „Piłkarzyki”, turniej sportowy, turniej warcabowy, turniej
muzyczny
Coroczny cykl prelekcji o charakterze edukacyjnym w zakresie
szeroko pojętej problematyki zdrowia oraz bezpieczeństwa osób
starszych pn. „Edukacja Seniora – wartością Jego oraz społeczeństwa”.
Pomoc przedmedyczna, profilaktyka zdrowotna, higiena osobista,
zdrowy i właściwy sposób żywienia się, zagrożenia sytuacyjne,
społeczne
Obchody Gminnego Dnia Seniora
Wycieczki – Poznań , Wrocław
Spotkanie integracyjne seniorów DDPS z dziećmi i młodzieżą z
rawickich szkół pn. „Moja mała historia”
Bożonarodzeniowy konkurs prac rękodzielniczych
pn. „Święta Bożego Narodzenia natchnieniem do tworzenia”
Integracyjne warsztaty muzyczne z Uczestnikami Środowiskowego
Domu Samopomocy pn. „Chwała na wysokości, a pokój na ziemi”
Warsztaty integracyjne w formie zajęć plastyczno-ruchowomuzycznych z udziałem dzieci z przedszkoli i szkół pn. „Warsztaty
międzypokoleniowe”

Raz w roku

Tak

Wg potrzeb

Tak

Raz w roku każdy

Tak

Sześć w roku

Tak

Raz w roku
Raz w roku

Tak
Tak

Raz w roku

Tak

Raz w roku

Tak

Raz w roku

Tak

Sześć razy w roku

Tak

POWIAT SŁUPECKI

Biblioteka Publiczna Powidz
Nazwa działania – charakter – krótki opis
Dyskusyjny Klub Książki – rozmowy o przeczytanej książce, ale nie tylko.
1
Grupa (35-85 lat)bardzo zżyta, poza organizowanymi spotkaniami
2 Organizowanie spotkań z pisarzami, podróżnikami, ciekawymi ludźmi
3 Wycieczka lub wyjazd do teatru, organizowane wspólnie z inną biblioteką

ul. Park Powstańców
Wlkp. 25
62-430 Powidz

www.powidz.naszabiblioteka.com
tel. (63) 27766352

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Raz w miesiącu

Tak

Raz lub dwa razy do roku
raz do roku

Tak
Tak

129

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MDK
Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkania wszystkich słuchaczy
Spotkania integracyjne
Wycieczki krajoznawcze
Spotkania kulinarne
Pozostałe wszystkie zajęcia i formy

1
2
3
4
5

Częstotliwość
Trzy razy w roku
Dwa razy w roku
Raz w roku
Dwa razy w roku
Raz w tygodniu

Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo
i Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie
Nazwa działania – charakter – krótki opis
„Spotkania Ludzi Ciekawych Świata” - comiesięczne wykłady
1
podróżników, naukowców, interesujących postaci
„Spotkania z pasjami” - program Fundacji Orange i Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej

2

ul. Traugutta 5
62-400 Słupca

Szkolenie z zakresu „Rozwoju osobistego” - profesjonalne szkolenie dla
3 seniorów prowadzone przez trenera pt. „ Organizuj swój czas - bądź

komunikatywny i asertywny”
„Rowerowy Rajd Seniora” - 140 uczestników, trasa rajdu wiodła przez
4 teren gminy. Rajd zakończył piknik przy muzyce. Włączyliśmy się w
akcję „Polska na rowery” i „Odjazdowy bibliotekarz”
Utworzenie (przy współpracy z GOK) Strzałkowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku zorganizowanego w formie 9 sekcji tematycznych,
5
zajęcia w każdej z sekcji odbywają się raz w tygodniu, bezpłatnie, liczba
słuchaczy 228 osób.

Al. Prymasa
Wyszyńskiego 22
62-420 Strzałkowo
Częstotliwość
Od 2009 roku, raz w miesiącu
w 2013 i 2014 r.
Osiem spotkań, co tydzień od
października do listopada
2013r.

www.mdkslupca.pl
tel. 608 369 292
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
B.d.
B.d.
B.d.
B.d.
B.d.

www.bpgstrzalkowo.w.interia.pl
tel. 63 275 03 23
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak

Osiem zajęć, co tydzień od
lutego do kwietnia 2014

Tak

Co roku

Tak

Od 23.09.2014 r.

Tak

POWIAT SZAMOTULSKI
OPS Pniewy - Dzienny Dom Seniora w Pniewach
1

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty międzypokoleniowe „Spotkania pokoleń” w których
uczestniczyć będą dzieci i młodzież miejscowych szkół

ul. Wolności 1
62-045 Pniewy
Częstotliwość
Raz w kwartale
IX –VI

ops@opspniewy.pl
tel. 612910756
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
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11
12
13
14

Występ naszego senioralnego zespołu teatralnego
Wyjazd integracyjny nad morze (w 2013 r. do Świnoujście i Łazy; 2014
– Sarbinowo, Darłówko)
Spotkania i próby chóru „Wrzos”
Warsztaty plastyczne
Organizacja biesiady „Na świętojańską nutę” połączonej z przeglądem
twórczości senioralnej
Muzyczne rozmaitości w ogrodzie
Spotkanie pokoleń Dziadkowie-wnuczęta
Spotkania taneczne
Spotkania integracyjne seniorów z udziałem zaprzyjaźnionymi DDP i
DDS
Terapia zajęciowa
Trening usprawniający
Spotkania okolicznościowe
Spotkania plenerowe

15

Poznajemy okolice rowerem i nie tylko

16
17
18
19

Warsztaty kulinarne
Kurs komputerowy
Profilaktyka zdrowotna (spotkania ze specjalistami i lekarzami)
Trening pamięciowy

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muzeum Zamek Górków

1
2
3

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Warsztaty „Pocztówka dla seniora”
Materiał ikonograficzny jako punkt wyjścia do spotkania i rozmowy o
mieście i jego mieszkańcach
Sesje poświęcone dziejom Szamotuł w czasie II wojny
Wystawy

Raz w kwartale

Tak

Co roku

Tak

Co tydzień
Dwa razy w miesiącu

Tak
Tak

Raz w roku

Tak

Trzy razy w roku
Raz w roku
Raz w kwartale

Tak
Tak
Tak

Raz w kwartale

Tak

Trzy razy w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu od V do IX
Dwa razy w miesiącu
od V-IX
Dwa razy w miesiącu
Raz w roku
Cztery razy w roku
Raz w tygodniu

Tak
Tak
Tak
Tak

Wroniecka 30
64-500 Szamotuły
Częstotliwość

`Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

www.zamek.org.pl
tel. 612921813
Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Raz w miesiącu

Tak

Dwa razy w roku
Sześć razy w roku

Tak
Tak

131

POWIAT ŚREDZKI

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Nazwa działania – charakter – krótki opis
„Senioriada” 3-dniowa, czerwiec, już 3 lata z rzędu, w niej kilka otwartych
imprez lokalnych dla wszystkich
Kilka w roku imprez integracyjnych jak: wycieczki do ciekawych miast,
obiektów, udział w przedstawieniach operowych, koncertach
Kilka razy w roku ciekawe wykłady zaproszonych specjalistów z różnych
dziedzin: psychologii, medycyny, geriatrii, bezpieczeństwa itp.
Kursy z języka angielskiego i niemieckiego
Wyjazd integracyjny nad morze (w 2013 r. do Ustki; 2014 – Kołobrzeg).
Gimnastyka w basenie, tai chi, terapia tańcem, wycieczki rowerowe,
razem 12 sekcji
Udział delegacji w różnych uroczystościach lokalnych i państwowych,
11.XI. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na Rynku

1
2
3
4
5
6
7

ul. Plac Zamkowy 7
Środa Wielkopolska

edward@formanowicz.pl
tel. 602572154

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Każdego roku od 2011

Tak

Co najmniej 5-8 razy w roku

Tak

Co najmniej 5-8 w roku

Tak

B.d.
B.d.

Tak
Tak

B.d.

B.d.

B.d.

B.d.

POWIAT ŚREMSKI
ul. Chłapowskiego 3
63-100 Śrem

Klub Seniora
1
2
3
4
5
6

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Zabawa taneczna dla seniorów na np. Andrzejki, Dzień Seniora
Inscenizacje teatralne, okolicznościowe
Próby tych przedstawień
Chór seniorów
Piknik
Konkursy

Częstotliwość
Cztery
Trzy
Dwa razy w tygodniu
Raz w tyg.
Raz w roku
Cztery razy w roku

ul. Szkolna 36
63-100 Mechlin

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Mechlin
1
2

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Herbatki niedzielne
Festyn z okazji dni Mechlina

Częstotliwość
B.d.
B.d.

tel. 691789961
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
B.d.
Tak
Tak
B.d.
B.d.

tel. 61 2878370, 500070259
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
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3
4
5
6
7

Dzień kobiet
Jesień na łąkach mechlinowskich
Warsztaty wakacyjne dla dzieci i młodzieży
Spotkania opłatkowe
Inscenizacja „darcie pierza’

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
Nazwa działania – charakter – krótki opis
1

Zajęcia ruchowe i sportowe dla seniorów

2

Szkolenia dla wolontariuszy

3

Zajęcia rękodzieła

4

Wyjazd integracyjny (Licheń 2013, 2014)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

B.d.
B.d.
B.d.
B.d.
B.d.

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

ul. Mickiewicza 21
63-100 Śrem
Częstotliwość
50 spotkań od marca do
października2014
Jednorazowo
Dwa razy w tygodniu od
września do listopada
Co roku

www.fundacja.srem.info
tel. 612830798
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Uniwersytet Ludzi
Ciekawych Świata, biblioteczny klub wolontariusza, sekcja
Moje hobby” i kapela „Śrymioki”)

ul. Kilińskiego 2
63-100 Śrem

www.biblioteka.srem.pl
tel. 612835467

Nazwa działania – charakter – krótki opis

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@ - spotkania z ciekawymi ludźmi ze
świata nauki, mediów, kultury, turystki itp.
Spotkania i próby kapeli Śrymioki (piosenki i przyśpiewki ludowe)
Kursy komputerowe
Kurs j. angielskiego online
Spotkania z autorem, poetą
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla seniorów
Organizacja wystaw i prezentacja grupy „Moje hobby’
Spotkania grupy „Moje hobby”
Organizacja wystaw malarskich seniorom i prezentacja ich umiejętności
artystycznych
Projekt „Częstotliwość K…” czytanie wybranej literatury i nagrania
prezentacji wraz z udostepnieniem na stronie biblioteki zapisu nagrania.
Poddanie prezentacji tekstów ocenie internautów(projekt sfinansowany z
PRB)
Usługa Bibliotecznego Klubu Wolontariusza „Książka na telefon” –
dostarczanie i odbieranie książek chorym, mającym problem z
poruszaniem się

Raz w miesiącu

Tak

Raz w miesiącu
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Sześć w roku
Cztery w roku
Pięć w roku
Raz w miesiącu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Dwa w roku

Tak

Raz w roku

Tak

Według potrzeb

Tak
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem – Filia nr 1
(Klub Moje Hobby)
1

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkania z cyklu Moje Hobby

Okulickiego 3
63-100 Śrem
Częstotliwość
Raz w miesiącu

www.biblioteka.srem.pl
tel. 61 28 33 448
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak

POWIAT TURECKI
Miejski Dom Kultury
1
2
3
4
5

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Zabawy taneczne
Spotkania i próby zespołu wokalnego
Występy sekcji grupy seniorów
Występy lokalnych grup artystycznych
Wystawy, wernisaże

Portal Turek.net.pl
Nazwa działania – charakter – krótki opis
1

Rajd nordic walking pt. „Ruszamy Turek!”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
(prowadzi grupę samopomocową seniorów, Stowarzyszenie
Tu i Teraz prowadzi Klub Seniora Promyk)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Zabawa Andrzejkowa , impreza walentynkowa, sylwestrowa,
noworoczna, rocznica Klubu Seniora Promyk
Spotkanie wigilijne
Wycieczki m.in. do teatru, zwiedzanie miast
Organizacja grilla dla seniorów
Śniadanie wielkanocne
Zajęcia kulinarne
Zajęcia komputerowe
Zajęcia nauki języka niemieckiego i angielskiego
Zajęcia plastyczne i muzyczne , gry stolikowe
Spotkania uczestników Klubu Seniora Promyk
Spotkania grupy samopomocowej seniorów

T. Kościuszki 13
62-700 Turek
Częstotliwość
Trzy razy w roku
Raz w tygodniu
Sześć razy w roku
Trzy razy w roku
Pięć razy w roku

ul. Komunalna 4
62-700 Turek
Częstotliwość
Pięć spotkań co tydzień od
czerwca 2013

www.mdk.turek.pl
tel. 63 2800020
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

www.turek.net.pl
tel. 787 77 74 72
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak

ul. Konińska 4
62 -700 Turek

www.mops.turek.pl
tel. 606389586

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Raz w roku

Tak

Raz w roku
Dwa razy roku
Raz w roku
Raz w roku
Cztery razy w roku
Pięć razy w roku
Pięć razy w roku
Cztery razy w roku
W każdą środę
W każdy wtorek

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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ul. Dworcowa 5
62-700 Turek

Miejska Biblioteka Publiczna Turek
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Tydzień z Internetem
Biblioteczny Klub Filmowy
Rodzinne Czytanie
Kursy komputerowe dla początkujących i zaawansowanych
Kurs języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych
Dyskusyjny Klub Książki
Impreza okolicznościowa – spotkanie opłatkowe, Dzień Babci, Dzień
Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora
Impreza plenerowa – udział seniorów w 2 plenerowych spektaklach
teatralnych, piknik w
Konkursy: finały konkursów multimedialnych na spotkaniach z
seniorami, rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-literackiego „Super
Babcia, Super Dziadek” (działania międzypokoleniowe)
Występy lokalnych grup artystycznych – występy uczniów podczas
spotkania z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, spektakl szkolnego
zespołu teatralnego na zakończenie zajęć przed wakacjami, wieczory z
poezją i muzyką w wykonaniu poetów lokalnego środowiska
literackiego
Wycieczka po mieście – Wielkopolskie Questy
Wyjście do instytucji kultury – zajęcia w Muzeum
Udział seniorów w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i Rodzinne
Czytanie

Częstotliwość
Miesiąc marzec
Raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Raz w miesiącu
B.d.
B.d.

biblioteka.turek.pl
tel. 63 278 51 34
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
B.d.
B.d.

B.d.
B.d.
B.d.
B.d.

B.d.
B.d.
B.d.

B.d.
B.d.
B.d.

POWIAT WĄGROWIECKI
Miejska Biblioteka Publiczna
1
2
3
4

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Koncerty w bibliotece (w tym poezji śpiewanej)
Czwartki z pasjami Klub 50+. Spotkania seniorów, w trakcie których,
każdorazowo inna osoba, opowiada i prezentuje swoje pasje i
zainteresowania
Piątki literackie, w trakcie spotkania prowadząca omawia jedną książkę,
a następnie wywiązuje się dyskusja
Wycieczki integracyjne: do teatru w Gnieźnie (X. 2013 r.) i do

ul. Średnia 18
62-100 Wągrowiec
Częstotliwość
Raz - dwa w ciągu roku

www.mbp.wagrowiec.eu
tel. 67/26 20 068
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak

Każdy drugi czwartek miesiąca

Tak

Ostatni piątek miesiąca

Tak

Raz w roku

Tak
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5
6
7
8
9
10

Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (V. 2014)
Spotkania autorskie
Pogadanki o zdrowiu i zdrowym stylu życia
Wycieczki piesze po Wągrowcu z okazji imienin miasta
Wystawy malarstwa połączone z wernisażem
„Historie słowem opowiedziane” cykl spotkań z ludźmi zwykłymi a
jednak niezwykłymi
Tydzień z Internetem – kampania Orange skierowana do osób starszych

Dwa-trzy razy w roku
Raz w roku
Raz w roku – lipiec
Trzy- cztery razy w roku

Tak
Tak
Tak
Tak

Dwa razy w roku

Tak

Raz w roku - marzec

Tak

POWIAT WOLSZTYŃSKI
ul. Cysterska 9
64-234 Przemęt

Filia Biblioteczna w Kaszczorze
1
2
3
4
5

Nazwa działania – charakter – krótki opis
„ABC komputera i Internetu” – kurs komputerowy dla osób 50+
„Miła wizyta emeryta w bibliotece” – kurs j. angielskiego
„Dzwonki świata” – prelekcja Mariana Łysakowskiego
„Biblioteka 50 urodziny ma, a rok Tuwima trwa”
„Dzień Kobiet z Kołem Gospodyń Wiejskich”

6 „Na obcej ziemi” – spotkanie autorskie z Hanną Zaworonko-Olejniczak

Częstotliwość
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
B.d.

tel. 655499155
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak

POWIAT WRZESIŃSKI
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach
1
2
3

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnych – spotkania z seniorami
zbieranie i pokaz materiałów zgromadzonych na stronie
Przyłączenie się do akcji „Tydzień z Internetem”
Spotkanie z seniorami w ramach Tygodnia z seniorami

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
1
2
3
4

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkanie opłatkowe
Wycieczki krajoznawcze
Kurs języka niemieckiego
Wykład naukowy

ul. Kaliska 25B
62-310 Pyzdry
Częstotliwość
Cztery razy w roku
Raz w roku
Raz w roku

ul. Kosynierów 32
62-300 Września
Częstotliwość
Raz w roku – styczeń
Dwa razy w roku
Raz w tygodniu
Cztery razy w roku

www.bibliotekapyzdry.pl
tel. 632768107
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
B.d.
B.d.
B.d.

tel. 61 436 17 76, 503 109 792
Czy działania są planowane w 2015 r. ?
Tak
Tak
Tak
Tak
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5
6

Uroczystości patriotyczne
Wspólne wyjazdy do teatru, na koncerty

Pięć razy w roku
Cztery- pięć razy w roku

Tak
Tak

POWIAT ZŁOTOWSKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie

1
2
3
4
5
6

Nazwa działania – charakter – krótki opis
Spotkania w Klubie +-50- dwugodzinne spotkania o różnorodnym
zakresie tematycznym: od literatury, zdrowia, mody przez zajęcia
plastyczne i rękodzielnicze po wspólne wyjścia na nodric walking czy do
kręgielni
Spotkania poetyckie
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Wernisaże
Międzypokoleniowe czytanie ( Klub +-50 opracował i przeprowadził
szereg spotkań dla przedszkolaków z okazji Tygodnia Bibliotek
„BIBLIOTEKSA ŁĄCZY POKOLENIA”
Konkursy fotograficzne, literackie, czytelnicze

ul. Grochowskiego 17
77-400 Złotów

www.biblioteka-zlotow.pl
tel. (067) 263-20-00

Częstotliwość

Czy działania są planowane w 2015 r. ?

Raz w tygodniu

Tak

Raz na kwartał
Raz na kwartał
Raz w miesiącu

Tak
Tak
Tak

Kilka razy

Tak

Dwa razy w roku

Tak
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BAZA OFERT I DANYCH TELEADRESOWYCH WYBRANYCH WYSTAWCÓW NA TARGACH AKTYWNI 50+ W POZNANIU
/SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH Z BADANYMI PODMIOTAMI PODCZAS TARGÓW/

Bookowski Księgarnia w CK Zamek

ul. Św. Marcin 80/82
Poznań

CK Zamek

ul. Św. Marcin 80/82
Poznań

www.bookowski.eu
tel. 881224455
Krótka charakterystyka działalności
Dni i godziny otwarcia
Sprzedaż książek z literatury pięknej, sztuki, architektury, książki dot. designu, historyczne itp.
pon.-nd. 10:00-20:00
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Spotkania literackie dla osób starszych połączone ze sprzedażą tematyczną, spotkania w starych poznańskich Wykłady i spotkania bezpłatne, sprzedaż
dzielnicach, zaspokajanie zapotrzebowania na audiobooki (ze względu na problemy starszych osób książek odpłatna. Cena: kilka do
z odczytaniem małego druku), także książki dla niewidomych.
kilkudziesięciu zł.

Krótka charakterystyka działalności
Zajęcia dla zainteresowanych – od dzieci po osoby starsze, teatry, warsztaty np. plastyczne, pracownie,
koncerty, „wykłady czwartkowe” (osoby starsze - historia miasta), zwiedzanie Zamku (popularne).
Działania kierowane do osób starszych
Warsztaty fotograficzne i plastyczne, wykłady (prowadzone przez pracowników Zamku z wyższym
wykształceniem oraz zaproszonych gości), spotkania literackie (związane z konkretną tematyką), spotkania
muzyczne, warsztaty dla niepełnosprawnych.

www.zamek.poznan.pl
informacja@ckzamek.pl
tel. 616465 200
Dni i godziny otwarcia
pon.- nd. 10:00-22:00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Płatne 15 zł za wykład, większość zajęć
bezpłatna.

Stowarzyszenie Instytut Zachodni – Regionalny Ośrodek Debaty
ul. Bukowska 26/1
www.rodm-poznan.pl
Międzynarodowej w Wielkopolsce
Poznań
rodm@rodm-poznan.pl
Krótka charakterystyka działalności
Dni i godziny otwarcia
Dział dla seniorów: zaplanowany cykl wykładów, szkoleń na temat bezpieczeństwa podróżowania (na ten
pon.-pt. 8:00-16:00
rok), dla klubów seniora prowadzenie wykładów o tematyce międzynarodowej.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Wykłady/szkolenia finansowane przez MSZ, grupa min 10 osób, szkolenie trwające ok 60-90 min, dobrany
Darmowa.
prowadzący-koordynator.
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Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki

ul. Krasińskiego 3/5
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Prowadzenie klubu seniora, na Wildzie oferowane usługi opiekuńcze dla osób starszych we współpracy
z miastem (stowarzyszenie jest w tym zakresie zleceniobiorcą miasta), współpraca z mieszkańcami 3 innych
dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto.
Działania kierowane do osób starszych
Oferowanie usług opiekuńczych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, rehabilitacja, nordic walking,
nauka języków obcych (w klubie seniora), zajęcia plastyczne itp.

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

Baranówko 21
Mosina

www.wzwpkps.org.pl
pkps-poznan@wp.pl
tel. 618481900
Dni i godziny otwarcia
pon.-pt. 7:00-15:30
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Odpłatność obowiązuje przy
uczestnictwie w zajęciach w klubie
seniora, bezpłatnie natomiast, gdy chodzi
o usługi opiekuńcze na zlecenie miasta.
www.fundacja-smolenia.org
fundacja@fundacja-smolenia.org
tel. 667515155
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Hipoterapia dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, dla seniorów, parawt.- nd., elastyczne godziny
powożenie, para-jeździectwo, nauka jazdy konnej i bryczką.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Przejażdżki bryczką, nauka jazdy bryczką, rekreacyjna jazda konna (na koniach przystosowanych do Darmowa dla osób z orzeczeniem
hipoterapii), wolontariat dla osób 50+, zróżnicowane działania pod względem wieku, aktywizacja osób o niepełnosprawności. Płatna dla
starszych, hipoterapia.
pozostałych.

Uwolnijciało.pl

Zajęcia w:
Studio Jogi Yam
ul. Kochanowskiego 4
Poznań /
Szkoła Rodzenia
Poznań-Plewiska
ul. Grunwaldzka 519 D

Krótka charakterystyka działalności
Wszystko co dotyczy uwalniania stresu i napięć ciała, nauka oddechu. Celem działań jest autoregulacja
organizmu. Pragną, by klient po zapoznaniu się z metodami sam mógł ćwiczyć, pracować nad sobą, nad
swoim ciałem. Nauka medytacji TRE.
Działania kierowane do osób starszych
Warsztaty Metodą TREmix "Uwolnij stres i napięcia z ciała" to główny obszar działalności. „Medytacja

www.uwolnijcialo.pl
info@uwolnijcialo.pl
tel. 501822856

Dni i godziny otwarcia
Nieregularne, według harmonogramu
dostępnego na stronie www.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Oferta płatna, ale realizowane są również
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dynamiczna” - poruszanie się w rytm muzyki. Prelekcje i wykłady np. wykład o traumie, wykład o stresie.
„Świadomy oddech”. Sesje indywidualne - dojazd do seniorów.

Dzienny Dom Seniora Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

ul. Wolności 1
Pniewy

zajęcia pokazowe, które są darmowe.
Cena: zajęcia jednorazowe - 30 zł,
4 wejścia w karnecie 100 zł.
www.opspniewy.pl
ops@opspniewy.pl
tel. 612936500

Krótka charakterystyka działalności
Dni i godziny otwarcia
Profilaktyka zdrowotna, integracja społeczna zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna, zajęcia terapeutyczne,
pon.-pt. 10:00 – 18:00
treningi sprawnościowe, ćwiczenia ruchowe.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne. Wyzwalanie aktywności ruchowej – np. nordic walking.
Wyzwalanie świadomości obywatelskiej, przekonanie o potrzebie nawiązywania więzi społecznych –
spotkania z radnymi (w celu przekonania ludzi starszych, że również mają dużo do powiedzenia w kwestii
Darmowa.
związanej z polityką, wyglądem państwa polskiego). Współpraca z młodzieżą, która stanowi obustronna
korzyść dla uczestników. Realizacja wielu projektów w partnerstwie np. „Rozmaitości muzyczne w ogrodzie”,
kursy komputerowe w partnerstwie z Caritasem, kursy komputerowe w partnerstwie z Amazonkami.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 'Klanza' odział
w Poznaniu

ul. Piątkowska 94/3
Poznań (biuro)
ul. Poplińskich 12
Poznań
(zajęcia i spotkania)

Krótka charakterystyka działalności
Aktywizowanie różnorakich środowisk społecznych – od działań związanych z dziedziną oświaty: szkoła,
przedszkola, do szkoleń pedagogów, a od niedawana (od kwietnia) osób starszych poprzez spotkania,
warsztaty; oprócz tego szkoła animacji, uczestnictwo na różnych festynach, imprezach masowych, ale
i indywidualnych.
Działania kierowane do osób starszych
Pogłębienie więzi, relacji z drugą osobą; aktywizacja, która w okresie przejścia na emeryturę/ rentę
drastycznie spada z tego względu, że początkowo osoby takie chcą odpocząć, a potem dopiero zacząć działać,
jednak bardzo często poprzestają na pierwszym etapie – tylko odpoczynku. Usprawnienie pamięci i kondycji
psychoruchowej, większa aktywność społeczna: zajęcia aktywizujące. Jest to mix zajęć począwszy od zajęć
plastycznych, technicznych. Zajęcia mają następującą formułę: przywitanie, które jest bardzo ważne, właściwa
część, zakończenie – gdzie liczy się na informację zwrotną od seniorów. Organizowana jest również
„Klanzarnia” - spotkanie dla wszystkich, spotkanie typowo świąteczne – nauka robienia gadżetów
świątecznych, zabawy taneczne (ruch + muzyka) oraz Ogólnopolski Dzień Tańca z Klanzą na Cytadeli
z okazji dnia rodziny, ale i imienin Zofii (hołd dla jednej z działaczek), podzielony na dwie części: 1. taniec, 2.

www.klanza.poznan.pl
biuro@klanza.poznan.pl
tel. 61 846 64 35
Dni i godziny otwarcia
Informacje dostępne są na stronie www.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Zazwyczaj zajęcia są płatne, ale są
również darmowe – np. Klanzarnia na
Cytadeli. W roku ubiegłym stosunek zajęć
płatnych i darmowych wynosił 50:50.
Cena: dla seniorów – 10 zł za 1h.

140

informacje dla rodziny (stoiska np. z bańkami mydlanymi, cyrkowe, itp.). Szkolenia metodyczne – praca
z osobami starszymi.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie

Młyńska 2d/1
Krotoszyn

Krótka charakterystyka działalności
Aktywność fizyczna - wycieczki piesze, nordic walking; zajęcia artystyczne - warsztaty, w ramach tego np.
plastyczne, szydełkowania, malowania, decoupage, teatralne, chór; zajęcia komputerowe; nauka języków.
Działania kierowane do osób starszych
„Senior z inicjatywą” - coroczne 3 dniowa inicjatywa: 1. dzień –happening uliczny, 2. dzień – konferencja, 3.
dzień - przegląd twórczości artystycznej(chóry, teatr na scenie kina), wystawy prac; „Rozśpiewany senior” przegląd piosenki; kluby np. „ Popołudnie z pasją” - małe grupy; Uniwersytet III Wieku; Powiatowy Przegląd
Piosenki Polskiej; sport – np. nordic walking; wykłady np. o tematyce związanej z gwarą; prelekcje; kurs
fotograficzny powiązany z wystawą w szkołach , a także kółko – sekcja towarzysząca.

Szkoła Makijażu, Wizażu i Stylizacji Anity Folaron

ul. Poznańska 111
Poznań- Skórzewo

Krótka charakterystyka działalności
Przeprowadzanie kursów i szkoleń makijażystów i wizażystów światowej klasy, zajęcia praktyczne na
najlepszej klasy kosmetykach.
Działania kierowane do osób starszych
Działania nie są skierowane do seniorów. Firma nie skupia się na nich, jednak zauważa, że chętnie korzystają
oni z usług makijażystek.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

ul. Święty Marcin 69
Poznań

pcpr@krotoszyn.pl
pcprkrotoszyn@ gmail.com
tel. 62 72 288 91/ 92
Dni i godziny otwarcia
Nieregularne; można pytać mailowo.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Niektóre zajęcia są płatne np. aqua
aerobik, jednak większość jest darmowa.
Cena: orientacyjnie zajęcia z aqua
aerobiku – 50 zł za 12 wejść.
www.folaron.pl / www.folaroni.com
tel. 61 81 43 568 / 501 735 680 /
519 146 209
Dni i godziny otwarcia
W godzinach przeprowadzanych kursów.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Płatna. Cena: koszt kursu miesięcznego to
ok. 590 zł.
www.twp-poznan.home.pl
twp@twp-poznan.home.pl
kursy@twp-poznan.home.pl
tel. 61 8536203

Krótka charakterystyka działalności
Dni i godziny otwarcia
Działalność w zakresie oświaty, edukacji, prowadzenie studiów podyplomowych, kursów, szkół policealnych.
Według kursów.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Szkolenia dla kadr – w tym nauczycielskich, podwyższające ich zdolności, szkolenia BHP, studia
Płatna. Cena: waha się w zależności od
podyplomowe, dokształcanie dostosowane do każdej z grup docelowych bez względu na wiek. Rozwijanie
rodzaju usługi.
poszczególnych zainteresowań grup docelowych np. zajęcia z florystyki, kursy ikebany (artystycznego
układania kwiatów), decoupage. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu stylizacji, wizażu i dietetyki, bądź piękna
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po 50-tce. Zakres propozycji „prozdrowotnych” takich jak: nordic walking, fizjoterapia, fizjoterapia
w odnowie biologicznej, dietetyka, zoofizjoterapia, opiekunka domowa (opieka nad dziećmi i osobami
starszymi).

Fundacja Jesienny Uśmiech

ul. Sienkiewicza 9
Leszno

www.jesiennyusmiech.pl
prezes@jesiennyusmiech.pl
tel. 607 757 979
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom starszym. Pokazywanie zainteresowania tą grupą
społeczną poprzez organizowanie zajęć, finansowanie wykupowanych leków, odwiedziny domowe.
Według pracy wolontariuszy.
Prowadzenie specjalistycznych kursów dla seniorów.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Rozwijanie hobby seniorów. Program „Zdrowy Senior Aktywnym Uczestnikiem Lokalnej Społeczności” – co
miesiąc 50-200 podopiecznych Fundacji otrzymuje leki – wolontariusze odwiedzają seniorów w domu, biorą
od nich recepty i wykupują im leki (kwota przeznaczona na realizację projektu to 70 000 zł). Ten program był
wielkim sukcesem i uznawany jest za jedno z największych osiągnięć Fundacji. Jest skierowany do seniorów
najuboższych, by zakwalifikować się do niego należy spełniać określone warunki w sferze finansowej.
Warsztaty komputerowe dla seniorów – współpraca z Gimnazjum nr 5 w Lesznie, seniorzy otrzymują swojego
opiekuna – gimnazjalistę, który uczy ich obsługi komputera. Jesień życia wyzwaniem dla aktywnego seniora –
program obejmował kursy samoobrony, gimnastykę usprawniającą, zajęcia na basenie, warsztaty aktywności Darmowa.
twórczej. Projekt ten był współfinansowany z urzędu Wojewódzkiego. Edukacja kluczem do pogodnej starości
- program, który obejmował przeprowadzanie kursów komputerowych, nauki języka angielskiego, warsztaty
pt. „Wolontariusz 60+”, warsztaty „Świadomy senior-bezpieczny senior”. Projekt ten współfinansowany był
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS. Pogodna jesień aktywnego
seniora- kursy samoobrony, gimnastyka usprawniająca, zajęcia na basenie, nordic walking. Program
współfinansowany z Urzędu Wojewódzkiego. Świadomy senior – zdrowy i pogodny senior- organizacja
spotkań z gerontologiem, warsztaty aktywności twórczej. Program współfinansowany z Urzędu Miasta.
Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

ul. Winogrady 11
Poznań

www.tkkf.pl
tel. 664 050 278
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Charakter sportowo-rekreacyjny. Aktywizacja seniorów na polu sportu, wychowania fizycznego. Uczenie
czerpania radości z aktywności fizycznej. Nacisk na uświadamianie seniorom pozytywnego wpływu
Według przygotowanych zajęć.
aktywności fizycznej na zdrowie człowieka poprzez prowadzenie zajęć na sali, jak i w terenie.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Organizacja obozów sportowych, spotkań na kręgle, ćwiczeń na sali gimnastycznej, organizacja biegów.
Częściowo płatna. Cena: koszt kursu to
Propozycje zajęć z gimnastyki pod okiem fizjoterapeuty, ćwiczenia jogi, ćwiczenia na basenie, nordic walking
koło 2.000 zł, ale zależne jest to od jego
na Cytadeli w Poznaniu. Organizacja wspólnych wyjść na siłownię. Możliwość przebywania z innymi
rodzaju i aktualnych promocji.
osobami z tej samej grupy wiekowe – zawieranie nowych znajomości, przy jednoczesnym robieniu czegoś dla

142

siebie.

Wielkopolska Izba Turystyczna

ul. Zwierzyniecka 13/9
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Sprawdzanie uczciwości biur podróży, doradzanie podróżnym, które biura podróży są godne zaufania.
Działania kierowane do osób starszych
Sprawdzanie wiarygodności biur podróży, niezależnie od wieku osoby przychodzącej z pytaniem.

Senioralny Ośrodek Społeczno-Kulturalny „Alternatywa 50+”
Klub Seniora u Salezjanów

ul. Pszczelna 20
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Edukacja, nauka języków obcych, turystyka, wczasy, rehabilitacja.
Działania kierowane do osób starszych
Jak wyżej.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a
Poznań

www.wit.com.pl
wit@wit.poznan.pl
tel. 61 853 68 39
Dni i godziny otwarcia
8.00-15.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Częściowo płatna. Cena: kwartalna
składka 250zł.
www.klubusalezjanow.pl
usalezjanow@gmail.com
tel. 61 820 11 32 wew. 58
kom. 797 412 475
Dni i godziny otwarcia
pon.-czw. 15.00 – 18.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Darmowa. Ewentualne wpisowe na
wyjazdy, dotacje.
www.wielkopolska.policja.gov.pl
tel. 61 841 31 11

Krótka charakterystyka działalności
Dni i godziny otwarcia
Wszelkie obszary szeroko rozumianego bezpieczeństwa w życiu społecznym.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Filmy profilaktyczne; bardzo popularne wykłady na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym; prowadzenie Darmowa.
szkoleń z unikania zagrożeń, a także samoobrony.

Stowarzyszenie Taoistycznego Tai-Chi w Polsce
Krótka charakterystyka działalności
Promowanie Tai-Chi jako dbałości o zdrowie ciała i ducha.
Działania kierowane do osób starszych
Ćwiczenia, warsztaty, bankiety, spotkania konferencyjne.

ul. Racjonalizatorów 3
Poznań

www.taichi.pl
zarzad@taichi.pl / poland@ttcs.org
tel. 600 537 031
Dni i godziny otwarcia
Według planu zajęć.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Częściowo płatna. Roczna składka dla
seniora to 300zł.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, region E, Uniwersytet
Srebrnego Wieku

ul. Piastowska71
Poznań

www.wsus.pl/usw
starostamarek@op.pl
tel. 783 807 997

Krótka charakterystyka działalności
Dni i godziny otwarcia
IPA Region”E” dedykuje swoją działalność głównie środowisku emerytowanych policjantów i pracowników
służby granicznej – starając się zaktywizować osoby, które przechodzą na emeryturę, zachęcając je do
wypełniania swojego czasu wolnego różnego rodzaju aktywnościami fizycznymi oraz intelektualnymi,
rozwoju wiedzy na temat szczególnie praktycznych kwestii z punktu widzenia seniora, a także dalszej pracy
nad kondycją fizyczną. Projekty imprez turystyczno-rekreacyjnych czy warsztatów umożliwiają twórcze
spędzenie czasu wolnego, połączone z integracją – to sposób na walkę z wyizolowaniem środowiskowym
seniorów. Poszerzono działalność o Uniwersytet Srebrnego Wieku, w ramach którego odbywają się zajęcia
wykładowe, warsztaty, lektoraty, przeznaczone dla emerytowanych przedstawicieli służb mundurowych,
a także dla osób przez nich zaproszonych – członków rodziny lub przyjaciół (formuła otwarta). Jest to
pierwszy tego typu uniwersytet w Polsce.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Opracowywanie programów prewencyjnych w odniesieniu do środowisk emeryckich, organizacja imprez
turystyczno-rekreacyjnych (wycieczki tematyczne, np. Szlakiem impresjonistów, szlakiem walca; zwiedzanie
muzeów, miast, miejsc historycznych), współpraca ze Stowarzyszeniem Twórców – warsztaty twórcze z
rysunku i malarstwa. Warsztaty, choć mają na celu głównie aktywizację środowiska emerytów, są również
skierowane do innych grup wiekowych, w tym do dzieci. W ramach rozwoju kultury fizycznej odbywają się Działalność IPA – oparta na składkach,
zajęcia sportowe, np. wyjazd do Sierakowa – sport dla seniorów. Uniwersytet Srebrnego Wieku, proponuje USW – odpłatnie. Cena: USW – 40
ofertę obejmującą np. wykłady dotyczące bezpieczeństwa zawierania umów czy zapobiegania przestępczości, zł/semestr (symboliczna kwota).
poruszające problematykę konfliktów międzypokoleniowych, warsztaty informatyczne, warsztaty dot.
korzystania z tabletu dla seniorów, warsztaty z rysunku i malowania, lektoraty języka angielskiego. Zajęcia są
prowadzone przez samych studentów – którzy zgłaszają chęć poprowadzenia zajęć o określonej tematyce.
Studenci mają również dostęp do materiałów szkoleniowych przez platformę internetową Moodle.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Działalność skupia się w obszarze informatyki i nowych technologii, usług teleinformatyczne, wsparcia
inicjatyw w mieście z zakresu informatyki, tworzenia aplikacji. Usługi świadczone są na rzecz różnorodnych
instytucji administracji publicznej, oświaty (m.in. stosowany w gimnazjach i liceach program informatyczny
NABÓR) czy medycyny (telemedycyna).

www.man.poznan.pl
edwin@man.poznan.pl
tel. (61) 858 21 66
Dni i godziny otwarcia
-
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Działania kierowane do osób starszych
Projekt HELPS – jego celem jest poprawa jakości życia osób starszych w miastach, przez udzielenie im
wsparcia przy użyciu rozwiązań informatycznych – do użytku indywidualnego, jak i w instytucjach
publicznych (domy opieki społecznej). Oferta obejmuje lokalizowane w domach opieki społecznej komputery
dotykowe z komendą głosową – która wskazuje np. Jak samemu wykonać badania, stanowi wsparcie dla osób
niepełnosprawnych z dysfunkcjami z pamięcią – program przypomina o zaplanowanych wydarzeniach,
o istotnych czynnościach.
W ramach projektu „Inteligentny dom” w domu umieszcza się czujniki bezprzewodowe oraz „inteligentne
gniazdka”, które łączą się z urządzeniami domowymi tj. żelazko, tv, grzejnik, przekazując informację na
wypadek, gdyby te urządzenia były włączone oraz wyłączając je. Czujniki ruchu po wychwytują informację,
że nikogo nie ma w pomieszczeniu, a światło zostało zapalone, urządzenie samo je gasi.
Senior ma do dyspozycji również specjalne opaski na rękę, które wykrywają upadek lub zasłabnięcie oraz
wysyłają wówczas informację do opiekuna danej osoby. Ponadto opaski umożliwiają pomiar pulsu – gdy
wskazania są niepokojące, wysyłany jest sygnał alarmowy.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mechlin

ul. Szkolna 36
Mechlin

Krótka charakterystyka działalności
Działalność stowarzyszenia polega w głównej mierze na organizowaniu czasu wolnego mieszkańcom wsi
Mechlin przez wyjazdy, kolonie dla dzieci, pielgrzymki, wspólne wyjazdy do teatru, wspólne pieczenie
placków i spotkania towarzyskie, festyny i imprezy okolicznościowe (np. Dzień Kobiet, Dni Mechlina),
imprezy dla dzieci i młodzieży, rozwój kultury fizycznej – nordic walking. Ponadto w świetlicy odbywają się
liczne zajęcia dla dzieci, gry i zabawy, do dyspozycji pozostaje biblioteka, zaś przy świetlicy – boisko.
Działania kierowane do osób starszych
Działania związane z organizacją czasu wolnego seniorów w szerokim ujęciu – pod postacią wyjazdów do
teatru, czy pielgrzymek (Górka Klasztorna) oraz na miejscu – przez organizację festynów i imprez
okolicznościowych (w których również seniorzy chętnie biorą udział, integrując się z innymi pokoleniami),
a także spotkań towarzyskich seniorów (tzw. herbatki niedzielne). Stowarzyszenie podejmuje działania służące
rozwojowi kultury fizycznej, tj. nordic walking.

Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”

ul Dąbrowskiego 18
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Oferta skierowana jest do osób starszych samotnych – które zazwyczaj nie mają rodziny lub członkowie
rodziny nie są w stanie się nimi zaopiekować, gdyż np. przebywają za granicą. Każda osoba ma

Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna

Dostęp w miejscach publicznych
i instytucjach tj. domy opieki społecznej
jest darmowy dla uczestników, koszt
ponosi instytucja; płatny – w przypadku
urządzeń zakupionych indywidualnie.

stanislaw.mechlin@gmail.com
tel. 500 070 259
Dni i godziny otwarcia

Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Składki, środki pochodzące ze sprzedaży
placków.

www.malibracia.org.pl
poznan@malibracia.org.pl
tel. 61 843 72 55
Dni i godziny otwarcia
pon.-wt.: 9.00-16.00
czw.-pt.: 12.00-16.00
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przydzielonego wolontariusza, który ją odwiedza. Istotą działań jest zapewnienie towarzystwa osobom
samotnym, znalezienie im przyjaciół i zapewnienie towarzystwa, wsparcie psychologiczne, jak również
organizacja czasu wolnego i aktywizacja przez różnego rodzaju zajęcia – od komputerowych po gimnastyczne.
Działania kierowane do osób starszych

Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Działalność finansowana jest głównie
przez Urząd Miasta Poznania, seniorzy są
„Senior wart poznania”. Aktywizacja osób starszych. Dzienny pobyt osób starszych samotnych – zajęcia
proszeni jedynie o uiszczenie
komputerowe, językowe, gimnastyczne, z psychologiem, z dietetykiem, warsztaty z rękodzieła; dogoterapia;
symbolicznej kwoty związanej
wspólne wyjazdy zorganizowane po Poznaniu oraz poza miasto (Śreniawa) – jednodniowe; raz do roku 6z wyjściami, wycieczkami, która ma
dniowy wyjazd integracyjny wolontariuszy. Wolontariusze odwiedzają osoby starsze w domach raz
zabezpieczyć przed ewentualną
w tygodniu i spędzają z nimi czas (1,5 – 2 h).
rezygnacją danej osoby (symboliczne
opłaty ok. 2-3 zł).

Fundacja Dojrzali50

ul. Nowa 15
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Aktywizacja osób 50+, prowadzenie szkoleń, warsztatów, coachingi.
Działania kierowane do osób starszych
Warsztaty dietetyczne, spartakiady, gra w bule, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, coachingi, imprezy
plenerowe.

Pogotowie Społeczne

ul. Bydgoska 6/7
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Przeprowadzanie szkoleń dla bezrobotnych, pomoc w poszukiwaniu pracy, zasiłki, prowadzenie hostelu.
Działania kierowane do osób starszych
Szkolenia prowadzone w trzech obszarach – budownictwo, ekonomia społeczna i krawiectwo, jednak
poszczególne zajęcia są zróżnicowane – dotyczą również informatyki, jak i zajęć z zakresu doradztwa
zawodowego itp.

www.dojrzali50.org.pl
fundacja@dojrzali50.org.pl
tel. 602-588-800
Dni i godziny otwarcia
24h/7 dni w tygodniu.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Darmowa.
www.pogotowiespoleczne.org.pl
biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
tel. 61 887-66-23
Dni i godziny otwarcia
Centrum Integracji Społecznej –
pn.-pt.7:30-16.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Darmowa.
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Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku

ul. Ratajczaka 37
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Ustawiczne kształcenie seniorów, organizowanie wykładów plenarnych.
Działania kierowane do osób starszych
Wykłady plenarne (dwa razy w tygodniu wykłady ludzi nauki i sztuki), zajęcia z języków obcych, zajęcia
ruchowe (np. joga, wycieczki rowerowe, podróże, nordic walking); zajęcia kulturalne, zajęcia edukacyjne
i rozwojowe – lifestyle, kursy komputerowe, rozwój osobisty.

Wolontariat Wielkopolski

ul. Garczyńskiego 13
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Koordynacja wolontariuszy, prowadzenie klubów integracji, współpraca z rodzinami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym, prowadzenie prelekcji i warsztatów.
Działania kierowane do osób starszych
Warsztaty fotograficzne, wyjścia do kina, wyjazdy integracyjne, ćwiczenia, treningi psychologiczne, warsztaty
rękodzieła, zabawy z dziećmi w centrach integracji.

Lokalna Organizacja Turystyczna
Krótka charakterystyka działalności
Promocja regionu konińskiego oraz jego atrakcji turystycznych.
Działania kierowane do osób starszych
Szkolenie z kuchni regionalnej, rajdy rowerowe, wycieczki.

ul. Dworcowa 2
Konin

www.utw.poznan.pl
utw.poznan@vp.pl
tel. 607756392
Dni i godziny otwarcia
pon.-sob., stałe pory zajęć.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Częściowo płatna. Cena: 100zł/rok +
dodatkowe opłaty za udział
w poszczególnych sekcjach (np. sekcja
językowa, gdzie cena zależy od ilości
uczestników itd.).
www.wolontariatwielkopolski.org
wolontariatwielkopolski@gmail.com
tel. 668 611 914
Dni i godziny otwarcia
pon.-czw. 16:30-18:30
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Częściowo płatna. Cena: 20zł/miesiąc.

www.turystyka.konin.pl
kontakt@turystyka.konin.pl
tel. (63) 246 32 48
Dni i godziny otwarcia
pon.-pt. 8:00-16:00 (poza sezonem);
pon.-pt. 9:00-17:00, sob. 10:00-14:00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Darmowa.
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Stowarzyszenie rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej

Szkolna 23
Grzegorzew

Krótka charakterystyka działalności
Działalność związana z kulturą i edukacją.
Działania kierowane do osób starszych
Warsztaty artystyczne z haftu i dekoracji. Zespół ludowy Grzegorzowianki – koncerty, festiwale. Wokal
i instrumenty. Udział w targach.

Uniwersytet Artystyczny III wieku w Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu

al. Marcinkowskiego 29
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Uczestnicy biorą udział w wykładach i prezentacjach oraz działają praktycznie w dziedzinie rysunku,
malarstwa, grafiki, rzeźby i ceramiki. Odbywają się również zajęcia z ikonopisarstwa, obejmujące teorię
i praktykę.
Działania kierowane do osób starszych
Plenery organizowane w Skokach, w Studenckim Domu Plenerowym. Każdy wyjazd zostaje uwieńczony
wystawą. Na koniec semestru wystawa prac uczestników kursu.

Polski Związek Działkowców

ul. Langiewicza 23
Poznań

sandrzej777@wp.pl
tel. 605 086 329
Dni i godziny otwarcia
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Częściowo płatna. Wyjazdy, materiały.
Cena: Zależy od sytuacji (na przykład
opłata za wejście na targi).
www.uap.edu.pl
pracowniawarsztatow@02.pl
tel. 501 417 113
Dni i godziny otwarcia
czw.-pt.17:30-21:30; sob. 10:00-16:00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Płatna za semestr oraz materiały do zajęć.
Cena: 700 złotych.
www.poznan.pzd.pl
poznan@pzd.pl
tel. (61) 823 61 71

Krótka charakterystyka działalności
Dni i godziny otwarcia
Nacisk na ruch fizyczny. Organizowane są różne spotkania i wyjazdy. Raz w roku piknik, na którym jest
również wieczór poezji. W kilku ogródkach są działki dla osób niepełnosprawnych, które mają zapewnioną
opiekę. Botanik dla dzieci (wiosna-jesień). W terenie ogrody są częścią miasta. Są to tak zwane ogrody
otwarte, gdzie może przyjść każdy, bez względu na wiek czy status społeczny. Organizowane są również
działkowe Zaduszki czy festyny osiedlowe. Na tych ostatnich zbierane są pieniądze, które potem przeznaczone
są na przykład na wyjazd dzieci na kolonie.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
W 2008 roku powstał klub seniora „Działkowiec”. Organizowanie są różne wyjazdy na grzyby czy do
muzeów. Wycieczka do Wierzenicy – sto osób. Opłata za autobus była zbierana podczas jednego z pikników.
Darmowa.
Podczas pikników organizowane są kąciki poezji
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Klub Seniora Nowa

ul. Mickiewicz 9a
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Działania mające na celu samorozwój członków, rozwój ich zainteresowań, spotkania i dyskusje dotyczące
różnych tematów (np. zdrowia, seksu osób dojrzałych itp.), działania sprzyjające integracji, dzieleniu się
doświadczeniami, dawaniu czegoś od siebie dla innych.
Działania kierowane do osób starszych
Sekcja j. francuskiego, sekcja komputerowa, sekcja szachowa; spotkania z gośćmi (artystami, podróżnikami,
muzykami); warsztaty orgiami, spotkania dotyczące żywienia połączone z warsztatami kulinarnymi; bal
karnawałowy w Domu Pomocy Społecznej „Ugory” (integracja osób z różnych DPS); międzynarodowy
projekt „Kochamy jeść”, którego partnerem jest CIS, skierowany do dzieci, kobiet w ciąży oraz seniorów –
Klub Seniora Nowa uczestniczy w propagowaniu tego projektu.

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Poznaniu

ul. Zacisze 4
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Szkolenia pilotów; comiesięczne prelekcje i spotkania; doszkalanie przewodników; wyjazdy na targi
turystyczne; wyjazd na Noc Muzeów w Berlinie; wycieczki szkoleniowe; oferta dla pilotów i przewodników
oraz oferta dla sympatyków.
Działania kierowane do osób starszych
Organizowane działania są przeznaczone dla wszystkich (bez podziałów na grupy wiekowe), ale zdarzają się
też wyjścia specjalnie dla CIS; wyjścia/wyjazdy do muzeów; wycieczki; spotkania; prelekcje na temat
ciekawych miejsc, obiektów; występy; wieczorki taneczne; kursy językowe (np. konwersacje z j. rosyjskiego).

Termy Maltańskie sp. z o.o.

ul. Termalna 1
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z 4 stref: Baseny sportowe (basen olimpijski, wieża do
skoków), Aquapark, Świat Saun, SPA 1306 (woda geotermalna wydobywana na głębokości 1306 m pod
ziemią).

www.centrumis.pl
aleksandrab285@gmail.com
tel. 61 847 21 11/ 61 842 35 09
Dni i godziny otwarcia
czw. 11.00-16.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Oferta jest darmowa, ale jest
comiesięczna składka członkowska
w wysokości 5 zł; za bilety do kina, teatru
itp. Chętni płacą we własnym zakresie.

www.guide.pl
stopilot@guide.pl
tel. 61 848 13 37
Dni i godziny otwarcia
pon. 13.00-18.00, śr. 11.00-16.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Płatna. Cena pokrywa koszty biletów
wstępu itp.; piloci wykonują swoją pracę
społecznie (nieodpłatnie).
www.termymaltanskie.com.pl
bok@termymaltanskie.com.pl
tel. 61 222 61 16
Dni i godziny otwarcia
Baseny sportowe:
pon.-sob. 6.00-23.00, nd. 7.00-23;
Aquapark:
pon.-nd. 9.00-23.00;
Świat Saun:
pon.-pt. 15.00-23.00,
sob.-nd. 13.00-23.00;
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SPA 1306:
pon.-pt. 13.00-21.00, sob.-nd. 11.00-21.00
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Oferta jest płatana. Dla seniorów są
Wydłużenie czasu biletów dla seniorów o 30 min. w strefie Aquaparku i Basenów sportowych (pon.-pt.);
zniżki. Bezpłatna jest wycieczka specjalna oferta na zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze (pon.-pt.); bezpłatne wycieczki po Termach Maltańskich
zwiedzanie term. Cena: Aquapark 90 min.
(zwiedzanie term).
– 12 zł; baseny 90 min. – 8 zł.

Zespół Dziennych Domów Pomocy

ul. M. Konopnickiej 18
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Wszelkie formy wsparcia w utrzymywaniu kondycji fizycznej, psychicznej, manualnej; rehabilitacja; terapia
zajęciowa; wycieczki; wyjazdy; pomoc w załatwianiu różnych spraw; integracja międzypokoleniowa; trening
pamięci; zajęcia kulturalno-oświatowe.
Działania kierowane do osób starszych
Cała oferta skierowana jest głównie do seniorów (ale bez ścisłych ograniczeń wiekowych); projekt dotyczący
obyczajów wielkanocnych; projekt „Eko-senior”; trening asertywności; Festyn Rodzinny (integracja
międzypokoleniowa).

Akademia 50+

ul. Grunwaldzka 93
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Organizacja kursów w ramach sekcji komputerowej, językowej, hobbystycznej, sportowej; organizacja
wycieczek, wspólnych wyjść; organizacja wykładów; całodzienna opieka dla osób samotnych.
Działania kierowane do osób starszych
Wyjścia do placówek kulturalnych, połączone z ich zwiedzaniem. Organizacja różnorodnych kursów
rozwojowych i hobbystycznych (najpopularniejsze to komputerowy i językowy), trwających 1 semestr.
Odbywają się w ramach jednej z czterech sekcji: komputerowa, językowa (angielski, niemiecki), sportowa
(joga, taniec towarzyski, gimnastyka, ćwiczenia rehabilitacyjne), hobbystyczna (rozwój osobisty, rękodzieło,
dbanie o urodę, relaksacja, arteterapia, rysunek, trening pamięci, tworzenie własnych kosmetyków, tworzenie
biżuterii). Organizacja wykładów, które odbywają się raz w miesiącu i obejmują różnorodną tematykę,
zaproponowaną przez samych uczestników. Spotkania towarzysko-hobbystyczne odbywające się w ramach
Klubu Brydżowego i Klubu Podróżnika. Klub Dzienny oferujący całodzienną opiekę samotnym osobom,

www.zddp.poznan.pl
zddp@zddp.poznan.pl
tel. 61 865 81 19
Dni i godziny otwarcia
pon.-pt. 7.30-16.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Opłaty zależą od dochodów i są ustalane
dla każdego indywidualnie przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie (na mocy
ustawy o pomocy społecznej). Możliwe
jest też całkowite zwolnienie z opłaty.
Opłata uwzględnia pobyt i posiłki.
www.akademia50plus.edu.pl
info@akademia50plus.edu.pl
tel. 61 2230448
Dni i godziny otwarcia
pon. – pt. 9.00-17.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Opłata za czesne umożliwia udział we
wszystkich zajęciach Akademii. Udział
w sekcjach jest dodatkowo płatny.
Cena: czesne 60 zł/semestr, 100 zł/rok.
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w ramach której otrzymują one jedzenie oraz są im zapewniane rozrywki (spacery, wycieczki, śpiewanie),
zajęcia rozwojowe i terapeutyczne.

Dom Dziennego Pobytu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ul. Lipowa 27
Szamotuły

Krótka charakterystyka działalności
Instytucja organizuje różnorodne zajęcia dla osób starszych i jednocześnie samotnych, chorych,
potrzebujących pomocy. Oprócz sióstr, w działalność są zaangażowane osoby świeckie.
Działania kierowane do osób starszych
Terapia plastyczna, kulinarna, krawiecka prowadzona przez specjalistów, mająca na celu dostarczenie
rozrywki i doskonalenie umiejętności. Zajęcia gimnastyczne, mające utrzymać seniorów w dobrej kondycji.
Prowadzenie chóru, uczestnictwo i organizacja imprez muzycznych. Zajęcia angażujące dzieci ze Świetlicy
Socjoterapeutycznej, umożliwiające wzajemny kontakt przedstawicielom obu grup wiekowych.

Poznańskie Stowarzyszenie Pracy Twórczej

ul. Dmowska 37
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Stowarzyszenie skupia ludzi twórczych, posiadających zdolności artystyczne na wysokim poziomie. Nie
prowadzi szkoleń dla amatorów. Organizują pogawędki o sztuce oraz wystawy. Interesują się fotografią,
malarstwem, rzeźbą, sporadycznie literaturą (jako dodatkiem do pozostałych dziedzin).
Działania kierowane do osób starszych
Organizowanie pogawędek o sztuce dla członków stowarzyszenia. Organizowanie wystaw złożonych z prac
członków stowarzyszenia oraz ich sprzedaż, średnio raz w miesiącu. Uczestniczenie w konkursach
artystycznych.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria

ul. Zacisze 4
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Profilaktyka zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia (wykłady, warsztaty), centrum doradztwa
pacjentom (baza lekarzy, pielęgniarek itp.; informacje o procedurach), uaktywnienie seniorów poprzez udział
w zajęciach, stworzenie więzi międzypokoleniowej poprzez wspólny udział w zajęciach i poprzez relację
wolontariusz-senior.
Działania kierowane do osób starszych

www.ddzp-szamotuly.pl
betlejemka001@wp.pl
tel. 61 2924565
Dni i godziny otwarcia
pon. – pt. 8.00-16.00/17.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Darmowa.

www.pspt.pl
hermanowscy@gmail.com
tel. 864 14 53
Dni i godziny otwarcia
W zależności od potrzeb.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Składka członkowska. Cena: w zależności
od potrzeby.
www.flandria.pl (poznan.flandria.pl)
a.skrzypek@flandria.pl
tel. 664 999 886
Dni i godziny otwarcia
pon., śr., pt. 10.00-14.00
wt., czw. 13.00-18.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
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Nordic walking: wspólne spacery organizowane na Cytadeli. Badanie składu ciała: 5-minutowe badanie
oceniające masę mięśniową, ogólną siłę i sprawność. W razie nieprawidłowości udzielana jest fachowa
informacja. Decoupage: warsztaty plastyczne, odbywające się 2 razy w miesiącu. Warsztaty florystyczne:
nauka układania kompozycji kwiatowych. Gimnastyka: zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę,
wykorzystujące elementy jogi, tai chi i pilates. Mają poprawiać kondycję ciała i umysłu oraz utrzymywać ją w
dobrym stanie. Filcowanie: nauka wytwarzania drobnych dekoracji, biżuterii przy pomocy filcu. Trening
pamięci: ćwiczenia poprawiające koncentrację oraz informacje o metodach zapamiętywania i usprawniania
pamięci.

Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi

ul. Ogrodowa 13
Krobia

Krótka charakterystyka działalności
Fundacja prowadzi działalność kulturalno-edukacyjną. Organizuje zajęcia mające charakter edukacyjny.
W ramach muzeum zbiera zabytkowe narzędzia stolarskie i meble. Podtrzymuje tradycje regionu
(Biskupizny). Muzeum gromadzi zabytki sięgające połowy XIX w. A sam budynek muzeum przetrwał
w niezmienionej formie od roku 1922.
Działania kierowane do osób starszych
W bogatej ofercie warsztatowej muzeum oferuje zajęcia (Fabryka umiejętności dla seniorów): rękodzielnicze,
taneczne, złotnicze, intarsyjne, stolarskie, ceramiczne i ogólne zajęcia plastyczne. Stopień trudności i tematyka
warsztatów jest dostosowywana do potrzeb uczestników. Na terenie działania fundacji znajduje się też ścieżka
dendrologiczna która umożliwia zgłębianie ciekawostek przyrodniczych na wolnym powietrzu.

Polskie Stowarzyszenie Nordick Walking

ul. Bohaterów
Monte Cassino 13
Złotoryja

Karta członkowska upoważnia do
darmowych badań. Udział w warsztatach
jest darmowy, czasami dochodzi koszt
materiałów. Cena: 5-15 zł (za warsztaty
wymagające materiałów); 2 zł (karta
członkowska).

wwww.muzeumkrobia.pl
marekhalas@poczta.onet.pl
tel. 501 065 535
Dni i godziny otwarcia
Warsztaty umawiane telefonicznie.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Bezpłatna.

www.psnw.pl
marcin.szulc@onet.eu
tel. 881 213 509
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Szkolenia z zakresu fitness, ogólne zajęcia sportowe i zdrowotne. Kursy instruktorskie. Prowadzenie
wyjazdów rekreacyjno-sportowych, imprezy integracyjne. Sprzedaż sprzętu sportowego.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Mistrzostwa Polski seniorów. „Senioriada”. Wszelkiego rodzaju kursy i zajęcia rehabilitacyjne czy Płatna zależnie od rodzaju zajęć, bilety,
ogólnorozwojowe dla seniorów.
karnety.
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Uniwersytet Każdego Wieku przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

al. Niepodległości 2
Poznań

www.wsb.poznań.pl/ukw
ukw@wsb.poznan.pl
tel. 61 655 33 46
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Uniwersytet oferuje bogatą gamę wykładów i zajęć skierowanych do osób starszych. Działa w ramach 18
ciekawych sekcji. Oferuje darmowe porady prawne, dogodne godziny zajęć. Oferuje zajęcia między innymi
wt. 9.00-11.00; czw. 13.00-15.00
z dziedziny historii sztuki, florystyki, nowych mediów, kulinariów, sportu, języków obcych i innych.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Działania w ramach sekcji: historia sztuki, Poznań - wielkie historie i małe historyjki, florystyka (6 spotkań po Płatna zależnie od ilości i rodzaju zajęć,
3 godz.), Podejdź do życia "od kuchni" - sekcja kulinarna, Hatha Yoga, trening pamięci, aqua gimnastyka średnio semestr 50 zł.
(pływalnia POSiR, ul. Chwiałkowskiego 34), masaż i automasaż (5 spotkań po 2 godz.), spotkania ze stylistką,
Nordic Walking , komputer dla początkujących, komputer i Internet dla zaawansowanych, brydż, zumba.
Kursy językowe: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

ul. Święty Marcin 80/82
Poznań

www.zhp.wlkp.pl
sekretariat@zhp.wlkp.pl
tel. 605111335
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Cele statutowe ZHP to: stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, kształtowanie
osobowości człowieka odpowiedzialnego, upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność,
prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń, umożliwienie
nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami, propagowanie wiedzy na temat
przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Integracja z młodzieżą, spotkania integracyjne, wyjazdy do sanatoriów, organizacja wędrówek, marszy Płatna. Składki członkowskie 48 zł.
i złazów dla seniorów.
Cena: 48zł/mieś.

Stowarzyszenie Artystów Enter Art

ul. Stroma 3
Puszczykowo

Krótka charakterystyka działalności
Stowarzyszenie skupia się działalności artystycznej, głównie warsztatach muzycznych i plastycznych.
Głównym celem jest zrzeszanie lokalnych artystów, którzy mogą rozwinąć własne umiejętności, a przede
wszystkim przekazać je innym w formie grupowych bądź indywidualnych zajęć. Stowarzyszenie organizuje
również lokalne imprezy plenerowe połączone z warsztatami.
Działania kierowane do osób starszych
Podczas zajęć nie ma podziału wiekowego, nie istnieje oddzielna grupa zajęciowa dla osób starszych.
Wszystkie grupowe projekty odbywają się wspólnie, seniorzy uczestniczą w tych warsztatach, na które mają

www.enterart.org
im.kowalonek@wp.pl
tel. 507 086 875
Dni i godziny otwarcia
Nienormowane.
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Zajęcia są płatne w zależności od
wielkości grupy . Cena: ok. 15-20 zł za
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ochotę. Warsztaty bębniarskie (grupowe), nauka gry na instrumentach (indywidualna), nauka śpiewu.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

ul. Sarmacka 18d/9
Poznań

zajęcia grupowe; ok. 25-30 zł za zajęcia
indywidualne.
www.gerontologia.org.pl
a.stogowski@gmail.com
tel. 667 195 119
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne zajmuje się głównie działalnością naukową – zrzeszaniem specjalistów
z różnych dziedzin nauki powiązanych w dowolny sposób z osobnami starszymi – np. lekarzy, rehabilitantów,
Nienormowane.
ale też pracowników społecznych, prawników (ochrona interesów osób starszych). Głównym obszarem
aktywności Towarzystwa są organizowane konferencje naukowe.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Latający Uniwersytet Gerontologiczny – propagowanie profilaktyki zdrowotnej, medycznej, jak również
kosmetologicznej, rehabilitacji, opieka sztuko-terapią. Warsztaty dla opiekunów osób starszych. Cykliczne Darmowa.
konferencje oraz zjazdy naukowe, nad którymi patronat objął Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej

ul. Szkolna 4
Wronki

www.tmzw.org.pl
bazar@czarnykruk.info.pl
tel. 501 467 452, 504 666 187
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej działa głównie w obszarze historycznym i kulturowym. Za cel
stawia sobie ocalenie od zapomnienia historii regionu, ważnych miejsc i związanych z nimi wydarzeń oraz
Nienormowane. Spotkana zarządu
osób. Towarzystwo chce w aktywny i interesujący sposób propagować wiedzę o ziemi Wronieckiej. Prowadzi
w każdy wtorek, godz. 18.00.
zarówno działalność wydawniczą (książki i albumy o ziemi wronieckiej) jak i organizuje wycieczki
krajoznawcze czy wydarzenia kulturalne na terenie gminy.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Wycieczki krajoznawcze (np. Szlakiem wiatraków, Szlakiem drewnianych kościołów). Wydawnictwa
Częściowo płatna. Koszty wynajęcia
regionalne. Szlaki historyczne po mieście. Zjazdy byłych więźniów politycznych. Sztuki teatralne o tematyce
autokaru przy wycieczkach
lokalnej (o lokalnych bohaterach). Trzy cykliczne imprezy w ciągu roku (Festyn z Moim Zwierzakiem,
krajoznawczych.
Wyścig rowerowy, Edukacyjna gra terenowa).

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 13/9
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Promocja turystyki na obszarze Wielkopolski, zachęcanie do udziału w wycieczkach bez względu na wiek.
Promocja odbywa się na różnych eventach, imprezach, targach. Współpraca z lokalnymi organizacjami
turystycznymi w celu promowania regionu. Koordynacja działań promocyjnych oraz kreowanie

www.wotwielkopolska.pl
biuro@wot.org.pl
tel. 61 664 52 34
Dni i godziny otwarcia
pon.- pt. 8.00-16.00
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i upowszechnianie wizerunku Wielkopolski, jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Różne produkty odpowiadają różnym potrzebom klientów- wycieczki aktywne lub kulturalne - bez ograniczeń
Darmowa.
wiekowych (we wszystkim mogą uczestniczyć osoby starsze).
Nazwa Klub Seniora 82

ul. Krakowska 10
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Klub zajmuje się wszystkimi obszarami, na które jest zapotrzebowanie. Są to zajęcia sportowe m.in. zajęcia
z gimnastyki, zajęcia na pływalni (różnego typu), mini siłownia (która jest czynna cały czas - należy do
klubu), nauka salsy; zajęcia edukacyjne: ćwiczenie pamięci, nauka języków obcych, zajęcia informatyczne,
spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki krajoznawcze, wycieczki edukacyjne - muzea (np. Etnograficzne,
Archeologiczne w Poznaniu), organizacja spacerów, wyjść do teatru i kina.
Działania kierowane do osób starszych
„Gimnastyka w modzie”, „Aqua aerobic”, zajęcia - ćwiczenie pamięci (gry np. Bingo), nauka języków
obcych; wykłady prowadzone przez profesorów, instruktorów, aktorów; spotkania z ciekawymi ludźmi,
których chcieliby poznać członkowie klubu; zbiórka żywności i ubrań dla osób starszych, będących
w potrzebie; organizacja wycieczek- Kraków, Łódź, Jałta, Gdańsk, Gdynia; nauka salsy, zajęcia plastyczne,
warsztaty kosmetyczne; Wspólne czytanie bajek, przez seniorów, dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 82 oraz
nauka gry w szachy dla chętnych dzieci. Członkowie klubu spotykają się i dyskutują na bieżące tematy,
rozmawiają o problemach oraz nowych ofertach klubu (wyrażają swoje zainteresowanie nowymi
wydarzeniami lub chęć zmiany programu).
Centrum Aktywności Lokalnej (Partner Towarzystwa Pomocy
Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”

ul. Mickiewicza 40
Śrem

ewasmiglewska@wp.pl
tel. 505-799-074
Dni i godziny otwarcia

pon.- czw. 16.00-19.00
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Opłata za składkę członkowską oraz
wejścia na pływalnie, do muzeum, zajęcia
z instruktorami, wycieczki itd. Cena:
składka 18 zł/miesiąc oraz np. zajęcia
salsy 10 zł (wszystkie wejścia), zajęcia
komputerowe- bezpłatne.

www.ops.srem.pl
ops@srem.pl
tel. 61 283 61 07
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Klub seniora (integracja społeczna); Amatorski Klub Literacki (osoby 50+ tworzące literaturę, wymieniające
się doświadczeniem, pasją); realizacja projektów z organizacjami pozarządowymi; grupa samopomocy- kryzys
pon.- pt. 7.00-15.00
po żałobie.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Spotkania integracyjno-edukacyjne: „Serce do Pary” (Walentynki), „Magia jest w nas” (Andrzejki) - cykl
wykładów i warsztatów przybliżających te okresy; „ Bajkowy Cal łączy pokolenia”- seniorzy w przedszkolach
(projekt łączący pokolenia); Akademia Pełnia Życia- 2- tygodniowe półkolonie w okresie jesieni, warsztaty
Darmowa.
kulturalno- integracyjne; inicjatywa - kawa i herbata za 1zł dla każdej osoby 60+, bez względu na sytuację
finansową; Centrum organizuje także konferencje, szkolenia. Prężnie działa Amatorski Klub Literacki - wydał
tomik poezji swoich członków.
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Punkt Informacji i Pomocy EFS i PO KL/WUP w Poznaniu

ul. Kościelna 37
Poznań

www.efs.wup.pl
infoefs@wup.poznan.pl
tel. 61-846-38-23
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których oferowane
jest następujące wsparcie: m.in. aktywizacja społeczna i zawodowa osób 50+, wsparcie psychologicznodoradcze, doradztwo zawodowe, warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia prowadzące do
pon.-pt. 7.30-15.30
podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, kursy rozwijające umiejętności
i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy, staże, praktyki, środki na założenie działalności
gospodarczej, kształcenie ustawiczne.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
M.in. projekty realizowane w ramach Działań i Poddziałań PO KL, w których wyodrębniono pulę środków
skierowaną wyłącznie dla osób powyżej 50 roku życia, np. 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych; lub wprowadzono kryterium strategiczne wyboru projektów dla Darmowa.
grupy docelowej, którą w stu procentach stanowią osoby 50+, np. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie.

Pestkownica Pensjonat

Pestkownica 1
Kuźnica Żelichowska

Krótka charakterystyka działalności
Gospodarstwo agroturystyczne, położone w środku lasu, nad jeziorem, na terenie Puszczy Drawskiej. Idealne
miejsce do wypoczynku dla osób szukających ciszy, spokoju i bliskości z przyrodą, stąd obecność na targach,
ponieważ jest to doskonałe miejsce do wypoczynku dla seniorów.
Działania kierowane do osób starszych
Nie mają szczególnych projektów skierowanych dla seniorów, ponieważ jest to pensjonat ogólnodostępny.
Jednakże kładą nacisk na spokojny charakter okolicy. Dodatkowo organizowane są wycieczki w teren,
podczas których szuka się skarbów, tropi zwierzęta, a wieczorem można miło spędzić czas przy ognisku lub
grillu. Można też zorganizować grzybobranie czy spływ kajakowy czy zabawę integracyjną. Działania
determinują goście.

MORINDA Poland

ul. Dąbrowskiego 286/288
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
MORINDA to sklep (główne internetowy), ale posiada także swoje biuro, który propaguje zdrową żywność.

www.pestkownica.com.pl
info@pestkownica.com.pl
tel. 502-606-847
Dni i godziny otwarcia
24h
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Cena: 90/110 zł za os. (nocleg ze
śniadaniem).

www.morinda.com
k_lukomski@poczta.fm
tel. 784-087-889
Dni i godziny otwarcia
10.00-18.00
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Chcemy pomagać żyć ludziom w zdrowiu, przy wykorzystaniu darów natury. Robimy to poszukując
najlepszych, czasem zadziwiających produktów naturalnych. Nasza firma oprócz produktów (zdrowej
żywności o leczniczych właściwościach czy kosmetyków) posiada przede wszystkim własną filozofię - „To co
ziemia ma najlepszego do zaoferowania” i to także pragniemy przekazywać klientom.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Nasze działania są kierowane dla wszystkich, ponieważ każdy jak wiadomo powinien dbać o zdrowie. Jednak
wiemy, iż zaledwie kilka procent starszych ludzi interesuje profilaktyka. Chcielibyśmy to zmienić, a do tego
potrzebny jest bezpośredni kontakt, stąd za taki projekt można uznać organizowane przez MORINDĘ
Cena: od ok. 100 zł.
spotkania zdrowotne. Nasze produkty również są podzielone na poszczególne działy (projekty) na przykład
program FIT, który pozwala oczyścić organizm z toksyn. Dodatkowo można nabyć u nas kalendarium, które
jednocześnie jest organizatorem oraz mobilizatorem podczas takiej profilaktyki.

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko

ul. Jagiellońska 3
Chodzież

Krótka charakterystyka działalności
Głównie nasze stowarzyszenie zajmuje się pomocą przy rehabilitacji osób po endoprotezoplastyce biodra oraz
aktywizacją tych osób, włączeniem z powrotem do społeczeństwa, gdyż jest to równie ważne jak sama
rehabilitacja. Wspieramy osoby po operacji endoprotezoplastyki biodra i te oczekujące na zabieg. Oferujemy
między innymi badania densymetryczne kości, w partnerstwie z firmą OsteoDens z Bydgoszczy. Głównym
mottem BIODERKA stały się słowa prof. Wiktora Degi: „ Nieludzkim jest uratowanie człowiekowi życia
i pozostawienie go samemu sobie”.
Działania kierowane do osób starszych
Wsparcie po operacji oraz stworzenie dostępu do wiedzy na temat: właściwego przygotowania do operacji
stawu biodrowego, przebiegu rekonwalescencji po operacji, ochrona operowanego stawu w odległym czasie.
Prowadzenie aktywnej rehabilitacji dla członków Stowarzyszenia. Wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki
codziennej samoobsługi w okresie pooperacyjnym. Uzyskanie dostępu do likwidacji barier architektonicznych
i sprzętu rehabilitacyjnego. Pomoc koleżeńska (odwiedziny w domu, organizowanie pomocy przy robieniu
zakupów, sprzątanie…itd.). Organizowanie spotkań okolicznościowych oraz integracja z innymi grupami
wsparcia działającymi na terenie miasta i gminy Chodzież. Organizacja poradnictwa prawnego, medycznego
i psychologicznego dla członków Stowarzyszenia. Promocja zdrowia skierowana do mieszkańców miasta
i powiatu chodzieskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Czarnieckiego 9
Poznań

Krótka charakterystyka działalności
Organizujemy szkolenia, kursy i staże. Istnieje możliwość dofinansowania przez Urząd własnej działalności
gospodarczej oraz uzyskania środków na założenie i przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

www.bioderko.chodziez.pl
bioderko@op.pl
tel. 01-950-470
Dni i godziny otwarcia

16.00-19.00

Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Członek (musi to być osoba przed lub po
endoprotezoplastyce biodra) uiszcza
opłatę w wysokości 6 zł/miesiąc.
Pozostałe osoby na przykład
niepełnosprawne ruchowo, chcące
korzystać z sali rehabilitacyjnej płacą 30
zł/miesiąc. Posiada w tym całościowe
wsparcie oraz pomoc fizjoterapeuty.
Cena: 6 zł/miesiąc lub 30 zł/miesiąc.
www.pup.poznan.pl
kancelaria@pup.poznan.pl
tel. 618-330-252
Dni i godziny otwarcia
pon. 8.00-15.30
wt.-pt. 8.00-14.30

157

Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Staże, szkolenia, dotacje na otwarcie własnej działalności. Projekty dla seniorów: warsztaty artystyczne dla
seniorów; wysoka jakość życia seniora - jak zwiększać jakość swojego życia, jak radzić sobie z trudnościami,
gdzie szukać pomocy; możliwość uzyskania porady i wsparcia; gwarancja miło spędzonego czasu Darmowa.
w przyjaznej atmosferze i poznania nowych ludzi. Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne.
Pierwsze kroki w biznesie - wsparcie samozatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań

al. Niepodległości 2
Poznań

www.europe-direct.poznan.pl
europe-direct.poznan@irpoznan.com.pl
tel. 061 853 71 32
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Informacja i edukacja europejska; bezpłatne lekcje, spotkania, targi; szkolenia, konferencje, festyny,
konsultacje indywidualne, seminaria; stoiska informacyjno-konsultacyjne na rozmaitych eventach (np. targach,
lokalnych uroczystościach), podczas których nasi konsultanci odpowiadają na pytania, rozdają publikacje,
pon.-pt. godz. 9:00-15:00
prowadzą quizy wiedzy o UE. Obejmujemy patronat nad różnego rodzaju przedsięwzięciami europejskimi
w całym regionie Wielkopolski.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Cykl szkoleń komputerowych dla osób 50+. Europejski Rok Aktywności osób starszych i solidarności
międzypokoleniowej 2012. Wolontariat Senioralny. Cykl comiesięcznych wykładów „Unia Europejska dla Płatna.
seniorów”.

Stowarzyszenie Lepszy Świat

ul. Libelta 22
Poznań

www.lepszyswiat.org.pl
stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl
tel. 797 845 677
Dni i godziny otwarcia

Krótka charakterystyka działalności
Stowarzyszenie „Lepszy Świat” zajmuje się pomocą społeczną, samopomocą, edukacją i kulturą niezależną
oraz prowadzeniem kampanii społecznych. Promuje sprawiedliwy handel, międzynarodową i społeczną
Dyżury: wtorki 16:00 – 19:00
solidarność, prawa człowieka i zrównoważony rozwój.
Działania kierowane do osób starszych
Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Poznański Bank czasu – wspieramy system bezpłatnej wymiany usług i umiejętności, w którym walutą jest Darmowa / częściowo płatna. Cena:
czas poświęcony na wykonanie usługi – niezależnie od jej rodzaju.
wszystko zależy od charakteru działań.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

ul. Jagiellońska 3
Chodzież

Krótka charakterystyka działalności
Działamy w ramach następujących sekcji: sekcja turystyki, chór UTW, sekcja rękodzielnictwa, sekcja

www.utw.chodziez.pl
utw.chodziez@op
tel. 661 799 699
Dni i godziny otwarcia
-
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brydżowa, sekcja gimnastyka rehabilitacyjna, sekcja komputerowa, sekcja scrabble, zajęcia ruchowo-taneczne,
sekcja kulinarna, sekcja rowerowa, sekcja fotograficzna, sekcja miłośników kultury i j. niemieckiego.
Działania kierowane do osób starszych
ASOS „Smakuj życie – 60+”. „Seniorzy 60+ - żyją zdrowo i sportowo” (okres realizacji od 6 maja do 2
grudnia 2013). „Najciekawsze zakątki przyrodnicze Północnej Wielkopolski – innowacyjna integracja
seniorów” (realizowany od 6 maja do 31 października 2013 roku wspólnie z UTW Piła, Złotów, Czarnków
i Margonin).

Oferta darmowa/płatna/częściowo płatna
Częściowo płatna. Trzy złote za godzinę
zajęć.
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