MAPA STRONY
Strona główna - www.centrumis.pl

Menu Strony głównej
Zakładki po lewej stronie:
 Mapa strony – czyli jak poruszać się po stronie
 O centrum – najważniejsze informacje na temat
CentrumIS (dokumenty, skład zespołu, mapka dojazdu i
wyróżnienia)
 Miejska Rada Seniorów – informacje o idei,
składzie i dyżurach MRS
 Polecane linki – informacje o stronach, na które
warto zajrzeć, pogrupowane tematycznie
 Partnerzy – logotypy naszych partnerów, z
którymi nawiązaliśmy współpracę. Po kliknięciu na logo
przekierujemy Państwa na stronę każdego z nich
 Galerie – tu publikujemy zdjęcia dokumentujące
przedsięwzięcia organizowane przez CentrumIS
 Kontakt – telefony, adresy, stanowiska –
zachęcamy do kontaktu!

Newsletter
Znajduje się pod menu Strony głównej:
Wpisując swój adres e-mailowy oraz akceptując
regulamin, otrzymają Państwo nasz cotygodniowy
(wysyłany w piątek) Newsletter, w którym polecamy
wydarzenia szczególnie warte uwagi.

***
Uporządkowaliśmy tematycznie nasze działania w sposób, który ułatwi
Państwu szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji.
Przedstawiamy pokrótce zawartość każdej z zakładek.

Jeśli chcą Państwo wrócić na Stronę główną, wystarczy kliknąć na duże logo CIS
w lewym górnym rogu ekranu!

 Aktualności Centrum Inicjatyw Senioralnych

Znajdziecie tu informacje dotyczące działań organizowanych przez CentrumIS. Można się tu
dowiedzieć nad czym pracujemy, jak nawiązać z nami współpracę, jakie mamy plany na
najbliższą przyszłość. Zachęcamy do bycia z nami na bieżąco!
W menu po lewej stronie znajdą Państwo również informacje o Centrum Inicjatyw
Senioralnych, Czytelnię, zasady działania naszej Poradni (porady prawne i psychologiczne
w CentrumIS) oraz Pliki do pobrania. Ważnym dodatkiem jest „Archiwum projektów” – w
którym przyjrzeć się można historii naszych działań.
Polecamy również „Kalendarium CentrumIS”, w którym w prosty sposób, klikając na datę
w kalendarzu, można się dowiedzieć, w co jesteśmy aktualnie zaangażowani.

 Punkt Informacji 50+

W tym miejscu polecamy wydarzenia na najbliższy czas i zamieszczamy przydatne
informacje dla osób dojrzałych i starszych. W menu po lewej stronie strony, znajdziecie
Państwo stałą ofertę, pogrupowaną w zakładkach: Kluby Seniora, Organizacje
pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kursy i Szkolenia, Kultura, Turystyka i
sport, Zdrowie i opieka, Ośrodki wsparcia, Porady prawne i psychologiczne, Ulgi i
prawa seniorów oraz Przydatne adresy.
Znaleźć tu można również bieżące informacje na temat polecanych przez nas wydarzeń
organizowanych przez inne organizacje, instytucje, kluby itp.
Poruszanie się w ofercie wydarzeń ułatwi „Kalendarium PI50+”, w którym w prosty sposób,
klikając na datę w kalendarzu, można się dowiedzieć, co interesującego dzieje się danego
dnia.

 Wolontariat 50+

W zakładce „Wolontariat 50+” publikujemy oferty pracy wolontaryjnej zarówno w
CentrumIS, jak i w innych miejscach otwartych na wolontariuszy-seniorów.
Znaleźć tu można również materiały prasowe, dokumenty i inne ciekawe publikacje
dotyczące tego tematu.

Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem mogą skorzystać z formularza ”Chcę być
wolontariuszem”.
Organizacje poszukujące wolontariusza mogę przesłać do nas maila za pomocą formularza
„Szukam wolontariusza”.

 Targi Aktywni 50+

W tym miejscu publikujemy informacje dotyczące kolejnych edycji imprezy. Znajdą tu
Państwo również relacje z minionych edycji.

 Senioralni. Poznań

W tym miejscu publikujemy informacje dotyczące kolejnych edycji imprezy. Znajdą tu
Państwo również relacje z minionych edycji.

 Miejsce Przyjazne Seniorom

W tej zakładce informujemy o idei akcji i zasadach udziału w niej. W menu po lewej stronie
znajdą Państwo informacje o wyróżnionych miejscach, wraz z opisem oferty, zasady promocji
wyróżnionych miejsc oraz publikacje medialne dotyczące akcji.

 Projekt RECO

W tej zakładce znaleźć można informacje dotyczące projektu, w którym bierzemy udział, a
także relacje z wizyt w krajach partnerskich oraz o wypracowanych wspólnie produktach.

 Projekt AWAKE

W tej zakładce znaleźć można informacje dotyczące projektu, w którym bierzemy udział, a
także relacje z wizyt w krajach partnerskich oraz o wypracowanych wspólnie produktach.

