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Wstęp

Szanowne Seniorki
Szanowni Seniorzy

Przychodzicie do Centrum Inicjatyw Senioralnych z  różnymi py-
taniami. Dzięki Wam przez kolejne lata naszej pracy uczyliśmy się, że 
świat seniorów składa się zarówno z codziennych wyzwań i trosk, jak 
i z marzeń oraz ogromnej chęci korzystania z życia. Dzięki temu rysuje 
się w nas (i ciągle się rozrasta!) mapa różnych ważnych dla Was zagad-
nień, różnych kierunków ciekawości, różnych potrzeb. Nie wszystkim 
potrafimy sprostać samodzielnie, ale zawsze staramy się skierować Was 
w dobre ręce. Współpracujemy z wieloma miejscami, w których życz-
liwość dla seniorów i seniorek jest ważną wartością codziennej pracy. 
Mamy więc nadzieję, że informacje zawarte w przewodniku będą Wam 
służyć w przeżywaniu dobrej codzienności.

Oddajemy w Wasze ręce „Poznański przewodnik seniorki i seniora”, 
o którym myślimy trochę jak o Centrum zamkniętym w książce. Znaj-
dziecie tu wiele informacji dotyczących zdrowia i aktywności fizycznej, 
przeczytacie o  tym, dlaczego warto dobrze się odżywiać. Wskażemy 
wiele możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym, opowiemy o tym, 
dlaczego warto być wolontariuszem i dlaczego dobrze jest uczyć się 
przez całe życie. Z  dużą uwagą zbudowaliśmy rozdziały dotyczące 
wsparcia, opieki i poradnictwa. Mamy nadzieję, że w  trudnych życio-
wych sytuacjach będziecie spokojni o to, że macie dokąd pójść i wiecie, 
jak korzystać z pomocy.

I ogromnie Wam dziękujemy. To dzięki niezliczonym rozmowom 
z Wami powstał ten przewodnik. Jesteśmy wdzięczni za okazywane 



Wstęp

nam zaufanie, za wszystkie historie, którymi się z nami dzielicie. Uwiel-
biamy te rozmowy. To Wy czynicie naszą pracę ważną i wartościową.

Dziękujemy również współpracującym z nami organizacjom poza-
rządowym, miejskim instytucjom i firmom – wspaniale jest przyglądać 
się temu, jak z roku na rok sieć Miejsc Przyjaznych Seniorom rośnie, jak 
ważny staje się dla Was dojrzały odbiorca inicjatyw czy usług.

Dziękujemy również członkiniom i członkom Miejskiej Rady Senio-
rów za konsultacje merytoryczne przewodnika. Wszyscy razem działa-
my w Poznaniu na rzecz poprawy jakości życia najstarszych jego miesz-
kanek i mieszkańców.

Zapraszamy Was, Miłe Seniorki i Drodzy Seniorzy, do lektury „Po-
znańskiego przewodnika seniorki i seniora”. Mamy przekonanie, że wie-
dza może dać nam większe poczucie kontroli nad życiem, a co za tym 
idzie: poczucie bezpieczeństwa, lepszy komfort życia i  istotny wpływ 
na świat. Życzymy Wam tego i zapraszamy do Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych!

Zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych
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Punkt Informacji 60+
czyli o tym, jak być dobrze poinformowanym

Naszym marzeniem, od samego początku działania Centrum Inicjatyw 
Senioralnych , było stworzenie takiego miejsca, do którego może 
przyjść każdy zainteresowany tym, co dzieje się w mieście na rzecz 
osób dojrzałych i starszych. 

Wiemy, jak cenny może być kontakt bezpośredni, dlatego czekamy 
na Ciebie w Centrum przy ul. Mielżyńskiego 24. Zapraszamy również 
do odwiedzania Punktu Informacji 60+ na naszej stronie www.centru-
mis.pl, do zamówienia bezpłatnego newslettera (czyt. niusletera) i śle-
dzenia lokalnych mediów (więcej na s. 9).

Aktualizujemy bazę danych organizacji pozarządowych, klubów 
seniora, instytucji i innych inicjatyw przygotowanych z myślą o senior-
kach i seniorach. Chcemy wiedzieć jak najwięcej i chcemy przekazywać 
informacje rzetelne i sprawdzone. Wiemy, dokąd możesz pójść, by na-
uczyć się obsługi komputera, gdzie udać się po wsparcie socjalne, kto 
organizuje tańce, wyjście do kina czy spacer z kijkami.

Chcemy pokazać, że Poznań jest dla Ciebie otwarty. Jeśli tylko obu-
dzisz w sobie chęć działania, to znajdzie się na pewno wiele inicjatyw 
godnych polecenia i Twojego udziału. Do tej pory oferta ta była rozpro-
szona. Centrum Inicjatyw Senioralnych istnieje po to, by gromadzić 
pomysły w jednym miejscu, promować je i ułatwiać do nich dostęp.
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Punkt Informacji 60+

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Moi znajomi ciągle gdzieś biegają, w ogóle nie 
mogę ich złapać w domu. Ja właśnie przeszłam na 
emeryturę i chciałabym mieć tyle zajęć co oni. Jak się 
zorganizować?

 x Państwo często mówią, żeby być z Wami na bieżąco. 
Jak mogę o to zadbać? Gdzie mogę szukać informacji?

 x Gdzie jeszcze, poza Punktem Informacji 60+, mogę 
dowiedzieć się czegoś na temat oferty w mieście 
skierowanej do seniorów?

 M Y  O D P O W I A D A M Y

Moi znajomi ciągle gdzieś biegają, w ogóle nie 
mogę ich złapać w domu. Ja właśnie przeszłam na 
emeryturę i chciałabym mieć tyle zajęć co oni. Jak 
się zorganizować?

Pewnie najlepiej poprosić o wskazanie ulubionych propozycji przez 
samych znajomych. Ale wcześniej warto wiedzieć o kilku sprawach.

Miejscem, w którym można się zapoznać z poznańskimi propozy-
cjami zagospodarowania czasu wolnego jest Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych, które znajduje się przy ul. Mielżyńskiego 24, tuż obok przy-
stanku tramwajowego Plac Cyryla Ratajskiego. Dysponujemy bogatą 
ofertą spotkań tematycznych, warsztatów, wycieczek, spacerów po 
mieście, zajęć ruchowych i wielu innych. Wszystkie propozycje groma-
dzimy w ramach Punktu Informacji 60+ i udostępniamy na stronie in-
ternetowej www.centrumis.pl lub bezpośrednio w naszym biurze. Cze-
kamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeśli 
ktoś chce dowiedzieć się, jakie kluby działają w mieście, jaką ofertę dla 
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Punkt Informacji 60+

seniorów i seniorek przygotowują organizacje pozarządowe albo uni-
wersytety trzeciego wieku – warto do nas zajrzeć. Więcej o tych prze-
różnych propozycjach można się też dowiedzieć z tego przewodnika.

Przy wyborze usług warto się kierować wyróżnieniami Miejsce Przy-
jazne Seniorom, które przyznajemy szczególnie polecanym miejscom.

Szczególnej uwadze polecamy dwie duże imprezy dla 
seniorów i  seniorek – jesienny cykl „Senioralni. Poznań” 
oraz targi VIVA SENIORZY! Wierzymy, że podczas obu tych 
imprez każda seniorka i każdy senior znajdzie takie miej-
sce na ziemi i wśród takich ludzi, którego i których nie opu-
ści przez długi czas.

Państwo często mówią, żeby być z Wami na bieżąco. 
Jak mogę o to zadbać? Gdzie mogę szukać informacji?
Rzeczywiście, warto być na bieżąco! Dlatego zachęcamy do aktyw-

nego poszukiwania informacji dotyczących poznańskiej oferty wyda-
rzeń organizowanych z myślą o dojrzałych poznaniankach i poznania-
kach. Dzięki lokalnym środkom masowego przekazu można zadbać 
o dobrze spędzony czas i śledzić najnowsze oferty.

Na stronie www.centrumis.pl jest możliwość bezpłatnego zamó-
wienia newslettera Centrum Inicjatyw Senioralnych. Tym, którzy 
podadzą swój adres mailowy, w każdy piątek przesyłamy wybór naj-
świeższych propozycji spędzenia wolnego czasu w  mieście. Infor-
macji można również szukać w  osiedlowej telewizji TVK Wino grady, 
miesięczniku „Senioralny Poznań”, miesięczniku „Gazeta Senior”, ma-
gazynie „My60+” oraz tygodniku „TeleWizja”. Zebrane materiały dru-
kowane znajdują się zawsze w  naszym Pokoju Informacyjnym przy 
ul. Mielżyńskiego 24. Każdego miesiąca w gazecie „Senioralny Poznań” 
ukazuje się dodatek pod nazwą Tytka Seniora, w którym znaleźć można 



Punkt Informacji 60+

informacje na temat oferty w mieście (miesięcznik „Senioralny Poznań” 
dostępny jest m.in. w Centrum Informacji Kulturalnej, Centrum Kultury 

„Zamek”, Informacji Turystycznej na Starym Rynku i Dworcu Głównym 
oraz w  innych instytucjach miejskich). Tytkę w wydaniu elektronicz-
nym zamieszczamy również na stronie www.centrumis.pl. W Centrum 
Inicjatyw Senioralnych oraz w Centrum Kultury  ZAMEK *mps każdy 
zainteresowany znajdzie Cyfrowy Informator Seniora. To prosty w ob-
słudze dotykowy ekran, dzięki któremu można samodzielnie przeglą-
dać i wybierać najbardziej interesujące wydarzenia.

Część z Was, jak widzimy, korzysta również z portali społecznościo-
wych. Zapraszamy do polubienia strony profilowej Centrum Inicjatyw 
Senioralnych na Facebooku. Do zobaczenia!

Gdzie jeszcze, poza Punktem Informacji 60+, mogę 
dowiedzieć się czegoś na temat oferty w mieście 
skierowanej do seniorów?
Takich informacji można zasięgnąć, dzwoniąc na numer miejskiej 

infolinii Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44. Telefon działa od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.30-20.00. Konsultanci Poznań Kontakt udzielają 
m.in. informacji na temat aktualnych usług w ramach pakietu „Poznań 
Viva Senior” (np. Poznańska Złota Karta, Złota Rączka dla Seniora, Tak-
sówka dla Seniora). W ramach infolinii można skorzystać też z Serwisu 
Informacji Pasażerskiej. Poza tym dzwoniąc na Poznań Kontakt, można 
uzyskać również informacje m.in. z zakresu wsparcia (np. zasiłek pie-
lęgnacyjny i opiekuńczy, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyj-
nych), mieszkalnictwa (np. miejskie lokale socjalne i mieszkalne, doda-
tek mieszkaniowy, obniżki czynszu) oraz na temat bezpłatnych porad 
prawnych i asystenta osoby z niepełnosprawnością. Sugerujemy kon-
takt po godzinie 16.00, kiedy infolinia ma mniejsze obciążenie.
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Miejsca Przyjazne  
Seniorom
czyli o poznańskiej mapie życzliwości

Uwielbiamy tę akcję! Jest nam ogromnie miło przyznawać kolejne cer-
tyfikaty Miejsce Przyjazne Seniorom *mps. Uszczęśliwiają nas starania 
organizacji, klubów i firm, które tak pięknie rozwijają swoją ofertę dla 
seniorów i seniorek. Mamy nadzieję, że akcja ta potrwa do końca świa-
ta (i jeden dzień dłużej…).
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Miejsca Przyjazne Seniorom 

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x O co chodzi w tej akcji? Na czym polega przyjazność 
tych miejsc?

 x Czy Miejsca Przyjazne Seniorom mają jakąś specjalną 
ofertę dla nas, seniorów?

 x Czy stowarzyszenie, w którym działam, może dostać 
taki certyfikat?

 M Y  O D P O W I A D A M Y

O co chodzi w tej akcji?  
Na czym polega przyjazność tych miejsc?

Głównym celem akcji Miejsce Przyjazne Seniorom *mps jest pro-
mowanie miejsc działających na terenie Poznania, takich jak kawiarnie, 
sklepy, instytucje kulturalne, instytucje użyteczności publicznej (i wie-
le innych!), odpowiadających na potrzeby najstarszych mieszkańców 
naszego miasta poprzez szczególną dbałość o  atrakcyjność produk-
tów i usług, stosowanie zniżek czy dostosowanie architektury swoich 
budynków do potrzeb seniorek i seniorów. Bardzo ważne dla nas jest 
również to, byście w tych miejscach mogli spotkać się z życzliwym i ser-
decznym przyjęciem i byście czuli się tam jak u siebie.

Edukacja. Jeżeli interesuje Cię kurs językowy lub komputerowy, 
wykład, prelekcja, warsztaty – znajdziesz je wśród propozycji *mps 
(zob. też rozdział „Edukacja”).

Turystyka. A może szukasz ciekawej oferty turystycznej? Jeśli tak, 
to propozycje wyjazdów oraz wycieczek znajdziesz wśród wyróżnio-
nych *mps. Stowarzyszenia i  firmy, które otrzymały certyfikat *mps, 
oferują wycieczki, wyjazdy, wakacje oraz spacery z przewodnikiem do-
stosowane do potrzeb seniorek i seniorów (zob. też rozdział „Sport 
i turystyka”).
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Miejsca Przyjazne Seniorom 

Kultura. Polecamy zapoznanie się z  ofertą kulturalną podmio-
tów wyróżnionych w  akcji. Jeśli planujesz wyjście do kina, wizytę 
w muzeum lub galerii sztuki, zachęcamy do skorzystania z propozy-
cji przygotowanych przez certyfikowane miejsca (zob. też rozdział 

„Kultura”).
Zdrowie/Opieka. Wśród podmiotów wyróżnionych w akcji *mps 

można znaleźć bogatą ofertę medyczną i  zdrowotną. Jeżeli szukasz 
zajęć rehabilitacyjnych, możliwości skorzystania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych, konsultacji podologicznych w  korzystnej cenie lub 
ośrodka dziennego pobytu – to zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
wyróżnionych przez nas miejsc (zob. też rozdział „Zdrowie i profilak-
tyka”).

Sport. Jeśli planujesz podjęcie aktywności fizycznej lub już upra-
wiasz sport – to warto poznać propozycje miejsc wyróżnionych w na-
szej akcji. W ofercie sportowej *mps można znaleźć na przykład aqu-
afitness, bowling, zajęcia tai chi, gimnastykę rehabilitacyjną w wodzie 
(zob. też rozdział „Sport i turystyka”).

Kawiarnia/Restauracja. A może planujesz wyjście do kawiarni czy 
restauracji? Warto wiedzieć, gdzie czeka senioralna promocja. Zachę-
camy do skorzystania z promocyjnych ofert przygotowanych przez ka-
wiarnie i restauracje wyróżnione w naszej akcji.

Czy Miejsca Przyjazne Seniorom mają jakąś 
specjalną ofertę dla nas, seniorów?

Tak! Oferty przygotowane przez podmioty wyróżnione w ak-
cji *mps są różnorodne. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu 
usług, zniżek, promocji i zasad korzystania z oferty *mps znajdują się 
na stronie internetowej  w zakładce Miejsce Przyjazne Seniorom 
lub w siedzibie  przy ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 842 35 09. Jeśli 
korzystasz z Facebooka, zajrzyj również na profil Miejsce Przyjazne Se-
niorom.



Miejsca Przyjazne Seniorom 

Czy stowarzyszenie, w którym działam, może 
dostać taki certyfikat?

O certyfikat *mps mogą ubiegać się podmioty mające specjalną 
ofertę dla seniorów. Wyróżniamy miejsca, które proponują seniorom 
nie tylko zniżki, promocyjne ceny, ale także dodatkowe zajęcia, bez-
płatne lub niskopłatne spotkania, miłą atmosferę. Staramy się, aby 
miejsca przez nas polecane wyróżniały się życzliwym i ciepłym podej-
ściem do seniorów oraz zwracały szczególną uwagę na potrzeby naj-
starszych mieszkańców miasta.

Aby otrzymać certyfikat, zapoznaj się z  regulaminem, wypeł-
nij wniosek i wraz z rekomendacjami od seniorów złóż jego oryginał 
w  . Wszystkie dokumenty znajdziesz na stronie www.centrumis.pl.

Zachęcamy do zgłaszania miejsc spełniających powyższe warunki, 
które po wizytacji specjalnie utworzonej komisji otrzymają certyfikat 
Miejsce Przyjazne Seniorom.

Niektóre z Miejsc Przyjaznych Seniorom poznasz bliżej na dalszych 
stronach przewodnika. Szukaj skrótu *mps! Pełna lista wyróżnio-
nych miejsc znajduje się na końcu książki.
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Edukacja
czyli o tym, że uczymy się przez całe życie

Zaczynamy się starzeć,  
kiedy przestajemy się rozwijać.

autor nieznany

Lubimy zamieniać słowo „edukacja” na „uczenie się przez całe życie”. 
Nauką jest przecież każde spotkanie, każde wyjście z domu oraz wy-
miana myśli i emocji z innymi ludźmi, opieka nad zwierzętami, kontakt 
z  przyrodą. Każde spotkanie na uniwersytecie trzeciego wieku, ale 
i udział w warsztatach filcowania czy tworzenia origami.

Dla każdego z nas słowo „nauka” ma trochę inne znaczenie. Niektó-
rzy z nas chcą więcej wiedzieć, inni nabywać konkretne umiejętności. 
Uczyć się można w najróżniejszy sposób, dlatego są wśród nas rów-
nież osoby, które chętnie angażują się w wolontariat (zob. też rozdział 

„Wolontariat”).
Człowiek uczy się przez całe życie – to tak często słyszane i powta-

rzane przez nas w pracy zdanie wydaje nam się najprawdziwsze pod 
słońcem. Odnosi się bowiem do wszystkich etapów życia człowieka, do 
wielu życiowych sytuacji, dzięki którym rewidujemy swoją wiedzę, cza-
sem i przekonania o sobie i świecie, w którym żyjemy. Nasz mózg uwiel-
bia się uczyć! Zachęcamy Was do tego, by podsycać w sobie ciekawość 
świata, szukać nowych dyscyplin i czerpać radość z dbania o przestron-
ność horyzontów!
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Inicjatywy edukacyjne

W Poznaniu odbywa się tak wiele różnorodnych spotkań, że na pew-
no nie wymienimy tu wszystkich. Koniecznie zajrzyj do naszej siedziby 
przy ul. Mielżyńskiego 24 i daj nam znać, czego szukasz. Chętnie pod-
powiemy różne rozwiązania.

Uniwersytety trzeciego wieku

Uniwersytety trzeciego wieku działają podobnie jak szkoły wyższe, po-
dobnie też jest zorganizowany rok akademicki (podział na dwa semestry 
z przerwą zimową i letnią). Zazwyczaj w ramach wpisowego słuchaczki 
i słuchacze uprawnieni są do udziału w wykładach, które – w zależno-
ści od uniwersytetu – odbywają się raz lub kilka razy w miesiącu. W ra-
mach opłat dodatkowych słuchacze mogą wybrać dowolną liczbę sek-
cji tematycznych, w których chcą uczestniczyć. Uniwersytety trzeciego 
wieku mają też swoje profile, w zależności od szkoły wyższej, w ramach 
której powstają. W Poznaniu działa siedem ogólnodostępnych uniwer-
sytetów trzeciego wieku. Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działa w formule otwartej i udział w zajęciach jest nieodpłatny. Szczegó-
łowy wykaz uniwersytetów III wieku znajduje się na końcu przewodnika 
(Dane teleadresowe, „Uniwersytety trzeciego wieku”).

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Gdzie na moim osiedlu jest klub seniora, żebym mogła 
tam chodzić codziennie?

 x Moja córka mieszka za granicą. Chciałabym 
przypomnieć sobie trochę język angielski. 
Czy w Poznaniu odbywają się spotkania językowe 
dla seniorów?
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 x Moja mama przeszła na emeryturę i od roku nie 
wychodzi z domu, jak mogę jej pomóc? Czasami mówi, 
że chciałaby znowu malować, może macie jakieś 
pomysły?

 x Ogromnie lubię podróżować i poznawać w ten sposób 
świat. Czy w Poznaniu działają takie podróżujące 
grupy seniorskie?

M Y  O D P O W I A D A M Y

Gdzie na moim osiedlu jest klub seniora, żebym 
mogła tam chodzić codziennie?

Spis klubów, domów kultury i organizacji pozarządowych został 
zamieszczony na końcu przewodnika. Można nas też odwiedzić lub do 
nas zatelefonować – chętnie opowiemy o znanych nam i godnych po-
lecenia miejscach.

Kluby seniora i domy kultury

W klubach seniora i domach kultury odbywają się zajęcia w  różnych 
sekcjach tematycznych. W  klubach stosuje się zazwyczaj miesięczną 
odpłatność za uczestnictwo w spotkaniach (opłata członkowska), a za-
kres działań zależy od możliwości i potrzeb skupionych wokół klubów 
seniorek i seniorów.

W domach kultury, które zazwyczaj znajdują się na większych osie-
dlach, oferta dla osób dorosłych jest często bardzo bogata, nierzad-
ko organizowane są także specjalne zajęcia ruchowe i rozwojowe dla 
seniorów. Odpłatność jest znacząco niższa w stosunku do ceny zajęć 
w klubach fitness czy innych tego rodzaju miejscach.

Od 2018 roku w Centrum Inicjatyw Senioralnych działa projekt „Ani-
mator Senioralny”, skierowany do społeczności poznańskich klubów 
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seniora. Animatorzy mają stały kontakt z klubami i wspierają je w po-
szerzaniu oferty, docieraniu do nowych członków oraz rozwiązywaniu 
bieżących zagadnień.

Zachęcamy wszystkie kluby seniora, te działające i powstające, 
do kontaktu z animatorami pod numerem telefonu 517 068 827, 
61 842 35 09 lub osobiście w  Centrum Inicjatyw Senioralnych, 
ul. Mielżyńskiego 24.

Organizacje pozarządowe

Bez organizacji pozarządowych (NGO) nie byłoby społeczeństwa oby-
watelskiego. A Poznań w tym zakresie ma się czym pochwalić. Zajrzyj 
do nas – udostępnimy wykaz organizacji, które mogą Cię zaintereso-
wać. Są wśród nich takie, które wspierają osoby potrzebujące towarzy-
stwa lub opieki, jak i takie, które pomagają zwierzakom lub propagują 
rozwój wolontariatu. Wszystkie takie podmioty działają na rzecz spo-
łeczności lokalnych i – jeśli spotkacie się na poziomie wyznawanych 
wartości czy realizowanych celów – możesz dołączyć do jednego z nich 
jako członek lub wolontariusz, możesz też po prostu korzystać z oferty 
działań proponowanych przez wybrane stowarzyszenie czy fundację.

Najpełniejszą bazę organizacji pozarządowych działających na te-
renie miasta znaleźć można również na stronie internetowej https://
www.poznan.pl.

Być może zainteresuje Cię również możliwość dołączenia do jed-
nego z  licznych Kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwali-
dów, którego główna siedziba mieści się przy ul. Młyńskiej 5. Tam też 
uzyskasz szczegółowe informacje na temat działalności poszczegól-
nych kół.
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Moja córka mieszka za granicą. Chciałabym 
przypomnieć sobie trochę język angielski.
Czy w Poznaniu odbywają się spotkania językowe 
dla seniorów?

Kursy językowe prowadzone są w  Poznaniu na uniwersytetach 
trzeciego wieku. Warto też przejrzeć ofertę firm szkoleniowych, które 
organizują zajęcia językowe dla grup seniorskich, między innymi wy-
różnione certyfikatem *mps Fundacja Parasol *mps oraz  Active Stu-
dy – Szkoła Językowa *mps. Angielskiego (a czasem i innych języków) 
można się uczyć w niektórych klubach seniora. Po bieżące i szczegóło-
we informacje zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Moja mama przeszła na emeryturę i od roku nie 
wychodzi z domu, jak mogę jej pomóc? Czasami 
mówi, że chciałaby znowu malować, może macie 
jakieś pomysły?

Proszę porozmawiać z mamą o poniższych możliwościach różno-
rodnych działań artystycznych. Być może wybierzecie się tam razem? 
Jeśli wymienione tu informacje okażą się niewystarczające, zapraszamy 
do nas – poszukamy innych propozycji!

Przy poznańskiej uczelni artystycznej działa Uniwersytet Artystycz-
ny Trzeciego Wieku. Można tam zapisać się na zajęcia między innymi 
z  rysunku, malarstwa, ikonopisania, fotografii i ceramiki, a  także brać 
udział w wielu ciekawych wykładach. Uczestniczki i uczestnicy mają 
również możliwość udziału w  plenerach malarskich, przygotowu-
ją swoje wystawy. Na uniwersytecie obowiązuje opłata semestralna 
(możliwość zapłaty w trzech ratach).

Fundacja Serdecznik *mps oferuje profesjonalne warsztaty pla-
styczne dla seniorów w różnych technikach z zakresu malarstwa i rysun-
ku. Fundacja organizuje wystawy i plenery, ciekawe zajęcia i spotkania 
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towarzyszące, a od czasu do czasu również kilkudniowe turnusy arty-
styczno-zdrowotne.

Bogatą ofertę artystyczną można również znaleźć w pracowniach 
Centrum Kultury Zamek *mps (Pracownia Grafiki, Pracownia Plastycz-
na Tartak, Pracownia Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych, Pracownia 
Ceramiki i Rzeźby, Pracownia Rysunku i Form Plastycznych, Pracownia 
Fotografii, Pracownia Słowa i  Poezji Śpiewanej, Pracownie Filmowe, 
Studio Teatralne „Próby”, Chór Męski ARION).

Klub Starszaka działający przy Stowarzyszeniu Centrum Rozwo-
ju Edukacji Obywatelskiej CREO – to niezwykłe miejsce proponujące 
warsztaty artystyczne, z których produkty trafiają na aukcje lub bezpo-
średnio do osób potrzebujących różnorodnego wsparcia. Klub to miej-
sce dla tych, którzy w miłej atmosferze lubią łączyć przyjemne z poży-
tecznym (zob. też rozdział „Wolontariat”).

Ogromnie lubię podróżować i poznawać w ten 
sposób świat. Czy w Poznaniu działają takie 
podróżujące grupy seniorskie?

Oczywiście! W Poznaniu jest kilka świetnych organizacji, ale i cie-
kawych biur podróży zajmujących się przygotowywaniem i  prowa-
dzeniem wycieczek i wyjazdów na terenie kraju i za granicą. Również 
spacery i przechadzki po mieście cieszą się rosnącą popularnością, bo 
kto by nie chciał poczuć się turystą we własnym mieście! Organizacje 
podróżnicze organizują również wiele otwartych nieodpłatnych spo-
tkań z podróżnikami i prelekcji na temat podróżowania. Warto śledzić 
ofertę na bieżąco!
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czyli o otwieraniu okna na świat

Dobrze wiemy, i coraz częściej wiedzą też seniorzy, że umiejętność ko-
rzystania z nowych technologii nie jest zarezerwowania wyłącznie dla 
osób młodych. 

Wiele dojrzałych osób z powodzeniem korzysta z komputera i  in-
ternetu nie tylko w pracy zawodowej, ale też poza nią, na przykład roz-
mawiając ze znajomymi czy członkami rodziny mieszkającymi daleko 
za pomocą Skype’a (czyt. skajpa) albo dzieląc się z przyjaciółmi zdjęcia-
mi z wakacji przy użyciu poczty elektronicznej lub portalu społeczno-
ściowego.

Początkowo kontakt z tymi urządzeniami może budzić u niektórych 
osób pewne obawy. Warto w takim przypadku przyjrzeć się uważniej 
korzyściom i możliwościom, jakie dają nowe technologie i  rozważyć, 
czy lepiej będzie włączyć się do cyfrowego świata i skorzystać z ofert, 
jakie daje, czy też pozostać z tym, co mamy.

Warto wiedzieć, że dostęp do nowych technologii może ułatwić 
życie, pomóc załatwić ważne sprawy bez wychodzenia z domu. Dziś 
prawie każdy urząd, kawiarnia czy duży sklep ma swoją stronę inter-
netową. Ze świecą szukać można również telefonu, który nie jest smart 
(czyli takiego klasycznego, z guzikami). 

Zapraszamy do lektury rozdziału dotyczącego nowych technologii.
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PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Co to właściwie są te nowe technologie? Jak ja w ogóle 
mogę je wykorzystać? Do czego może mi się przydać 
internet?

 x To na pewno dużo kosztuje, a ja to jeszcze mogę 
zepsuć.

 x Mam wątpliwości, czy zdołam się tego nauczyć. Kiedyś 
próbowałam i to było trudne. Kto będzie miał tyle 
cierpliwości, żeby mi to wszystko wytłumaczyć?

 x Dziś jest tyle oszustw komputerowych, jak ja się w tym 
odnajdę? Zupełnie się na tym nie znam, boję się, że 
ktoś może mnie oszukać.

 x Gdzie mogę skorzystać z porady lub zapisać się na 
kurs? Ile to kosztuje i czy jest możliwość korzystania 
bez opłat?

 x Umiem już korzystać z tych urządzeń, co mogę jeszcze 
zrobić?

M Y  O D P O W I A D A M Y

Co to właściwie są te nowe technologie? Jak ja 
w ogóle mogę je wykorzystać? Do czego może mi 
się przydać internet?

Nowe technologie to nic innego, jak: komputer (występujący w for-
mie stacjonarnej i jako laptop), internet, smartfon (czyli telefon z doty-
kowym wyświetlaczem) i tablet.

Niepodważalną zaletą korzystania z nich jest fakt, że zyskujemy nie-
malże nieograniczony dostęp do interesujących informacji. Informacja 
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daje pogląd, rozeznanie, daje też możliwość wyboru. Wybór z kolei to 
większa kontrola nad swoim życiem i dbałość o  lepszy jego komfort.

Przez telefon czy internet załatwić można wiele formalności, zasięg-
nąć informacji, zrobić zakupy i uiścić opłaty. Jest to szczególnie przydat-
ne, kiedy mamy do załatwienia coś pilnego, a nie możemy wyjść z domu. 
W przypadku zakupów zamiast biegać do kilku różnych sklepów i po-
równywać ceny możemy sprawdzić je, nie wychodząc z domu, a dodat-
kowo zamówić dostarczenie do mieszkania dużego sprzętu. Możemy 
również kupić lub zarezerwować bilety do kina czy opery, sprawdzić 
trasę, którą chcemy pojechać, oraz rozkład jazdy komunikacji miejskiej 
czy kolei. Wreszcie – możemy rozmawiać z innymi, nie tylko pisząc list 
elektroniczny, możemy wymieniać się zdjęciami, rozmawiać z bliskimi, 
widząc ich dodatkowo na ekranie. W Internecie można także poznać 
nowe osoby lub odnaleźć przyjaciół z dawnych lat – na portalach spo-
łecznościowych, tematycznych forach lub stronach internetowych.

Nowe technologie to również wsparcie dla osób najbardziej zależ-
nych od wsparcia innych. Systemy przyzywające (teleopieka) i telefony 
komórkowe ze specjalnymi guzikami dają nam możliwość nawiązania 
kontaktu i zwrócenia się o pomoc w trudnej sytuacji. Osobom, które 
nie opuszczają domu, telefon i internet otwiera okno na świat, pozwala 
niekiedy lepiej radzić sobie z samotnością.

Moglibyśmy długo zachęcać tych, którzy nigdy jeszcze nie zaglą-
dali do cyfrowego świata, by jednak spróbować, ale myślimy, że naj-
piękniej robi to nasza wolontariuszka Stefania, którą poznaliśmy dzięki 
internetowi:

Długo opiekowałam się chorym mężem, nie miałam czasu na regu-
larne wyjścia. Śledziłam działania przez stronę internetową 

i profil na Facebooku. Po śmierci męża nie miałam wątpliwości, 
dokąd skierować swoje pierwsze kroki. Zostałam wolontariuszką, 

znalazłam ofertę, z której wybrałam miejsce dla siebie. Poznałam 
tam kobiety, z którymi spędzam czas, śmieję się, robimy wspólnie 

tyle nowych rzeczy, wspieramy się.
Stefania, 67 lat
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Do tego, by nowe technologie stały się naszymi sprzymierzeńcami 
w życiu, potrzebne są pewne umiejętności i wiedza o możliwościach, 
jakie dają te narzędzia. Jak to z narzędziami bywa, można używać ich 
mniej lub bardziej rozsądnie… W Poznaniu działają punkty, które oferu-
ją możliwość nauczenia się obsługi tych urządzeń (komputerów i pro-
gramów, smartfonów, tabletów i zainstalowanych na nich  aplikacji).

Być może historia Grażyny okaże się użyteczna i  rozwieje obawy 
i wątpliwości. Oto jak wspomina ona początki swojej przygody z nowo-
czesnymi technologiami:

Zanim zapisałam się na kurs komputerowy, przede wszystkim 
bardzo bałam się, że coś zepsuję. Chodziłam na konsultacje 

i wiele razy musiałam powtarzać te same czynności. Założyłam 
zeszyt i początkowo zapisywałam sobie wszystkie kolejne kroki. 

Stopniowo stało się to łatwiejsze. Dziś mam własną skrzynkę 
pocztową, umiem napisać wiadomość i przesłać zdjęcia, a dzięki 
wideorozmowom mogę kontaktować się z córką mieszkającą za 

granicą i obserwować, jak zmieniają się, jak rosną moje wnuki. 
Ostatnio zarezerwowałam też pobyt w pensjonacie nad morzem. 

Chciałabym jeszcze nauczyć się płacić rachunki i robić zakupy 
przez internet. Myślę, że na wszystko przyjdzie czas.

Grażyna, lat 76

To na pewno dużo kosztuje, a ja to jeszcze mogę 
zepsuć!

Komputer to jednorazowo spory wydatek, dodatkowo dostęp do 
internetu wymaga wykupienia osobnego abonamentu. Internet moż-
na wykupić także dla tabletu i telefonu komórkowego (usługa ta nie 
dotyczy starszych telefonów). Nie dają one takich możliwości jak kom-
puter, poza tym ich ekrany są dużo mniejsze, co niektórym osobom 
może nie odpowiadać. Jednak rozmiar tych urządzeń staje się zaletą, 
kiedy chcemy zabrać je ze sobą w podróż.
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Coraz większa liczba kawiarni, punktów usługowych, 
hoteli, lotnisk i innych miejsc użyteczności publicznej ma 
własną sieć bezprzewodową (Wi-Fi, czasem występuje też 
pod nazwą hot spot), z której można skorzystać bezpłat-
nie, wpisując kod dostępu. Zazwyczaj jest on zapisany 
w widocznym miejscu, czasem trzeba zapytać o  taki kod 
i hasło obsługę. W dużych instytucjach dostęp do sieci nie 
wymaga podania hasła.

Mam wątpliwości, czy zdołam się tego nauczyć. 
Kiedyś próbowałam i to było trudne. Kto będzie miał 
tyle cierpliwości, żeby mi to wszystko tłumaczyć?

Każde nowe wyzwanie budzi w nas obawy, to naturalne. Wydaje 
nam się, że sobie nie poradzimy, że uczący nas trener nie okaże wystar-
czającej cierpliwości. Obawiamy się wreszcie tego, że będziemy czuć 
wstyd w związku z naszą niewiedzą.

Pokazując wiele różnorodnych możliwości, jakie daje uczestnictwo 
w cyfrowym świecie, liczymy na to, że kiedy poznasz możliwie wiele 
zalet i atutów, zdecydujesz się podjąć wyzwanie i próbę (nie pierwszą 
przecież!) zdobycia nowych umiejętności. Wielu korzystających z no-
wych technologii mówi po czasie, że nie chcieliby już wracać do w peł-
ni analogowego świata, tak bardzo nowe technologie ułatwiają im 
życie i wnoszą w codzienność tyle wartościowych chwil i możliwości 
ciekawego spędzenia czasu.

Dziś jest tyle oszustw komputerowych, jak ja się 
w tym odnajdę? Zupełnie się na tym nie znam, 
boję się, że ktoś może mnie oszukać.
Rzeczywiście, rozsądnie jest zachować ostrożność, rozpoczynając 

przygodę ze światem nowych technologii. Warto zachować krytyczne 
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myślenie i uważność w doborze oferty. Materiałów informacyjnych ofe-
rujących usługi w zakresie nowych technologii spotkać możemy wiele 
i różny jest poziom ich rzetelności. Dlatego warto poradzić się kogoś 
bardziej doświadczonego, wybrać się do miejsca wyróżnionego certy-
fikatem Miejsce Przyjazne Seniorom albo skorzystać z podpowiedzi 
pracowników Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Nie każda treść zawarta w internecie jest dla użytkownika kompu-
tera bezpieczna. Warto wiedzieć, że niektóre strony zawierają na przy-
kład nielegalne filmy, nagrania z muzyką czy inne niebezpieczne treści. 
Warto wyposażyć się w wiedzę o bezpiecznych źródłach pozyskiwania 
informacji. W przypadku wątpliwości można zajrzeć na stronę interne-
tową www.legalnakultura.pl, która podaje informacje o bezpiecznych 
źródłach pozyskiwania dzieł artystycznych. 

Pamiętajmy więc o  tym, żeby zwracać uwagę na to, co ściągamy 
(czy inaczej: pobieramy), klikając przycisk „download”. Jeśli masz jakie-
kolwiek wątpliwości – śmiało pytaj!

Zachęcamy również do tego, żeby czytać pojawiające się od cza-
su do czasu różnego rodzaju formularze i  regulaminy odwiedzanych 
przez nas stron. Nie podawaj nigdzie swoich danych bez wcześniejszej 
refleksji, czy chcesz to robić i czy jest to bezpieczne.

Jeśli po jakimś czasie użytkowania internetu, zdecydu-
jesz się korzystać z płatności elektronicznej (czyli będziesz 
wykonywać przelewy bankowe przy użyciu komputera) – 
zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Strony banków i strony do 
bezpośrednich przelewów są specjalnie oznaczone symbo-
lem kłódki. Warto zapoznać się z serwisem swojego banku 
i  każdorazowo zwracać uwagę, czy strona – pod wzglę-
dem wizualnym i zawartych na niej instrukcji (komend) – 
wygląda tak samo. Wszelkie odstępstwa powinny wzmóc 
naszą czujność!
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Warto również zachować ostrożność w  salonach operatorów, 
w których sprzedaje się usługi dostępu do telewizji, telefonów i  inter-
netu. Ulotki nie zawsze są pisane zrozumiałym językiem, czasami są 
pełne specjalistycznego żargonu, którym niekiedy posługują się rów-
nież pracownicy salonów. Warto zapytać kogoś bardziej doświadczo-
nego o poradę lub poprosić o dostosowanie języka konsultanta do 
możliwości i wiedzy początkującego użytkownika nowych technologii.

Jeśli odwiedzasz salon sprzedaży telefonów komórkowych, ko-
niecznie powiedz, do czego i jak często używasz telefonu czy internetu, 
i poproś o dopasowanie oferty do własnych potrzeb.

Nie warto za wszelką cenę zmieniać działającego telefonu, nawet 
jeśli wygasła dotychczasowa umowa. Jeśli telefon działa i odpowiada  
Twoim bieżącym potrzebom, kupowanie nowego nie ma sensu. Warto 
pamiętać, że każdą umowę można negocjować i na przykład zamiast 
nowego aparatu możesz wykupić korzystniejszą ofertę połączeń. 

Zakupy w internecie są wygodne i bezpieczne, warto jed-
nak zadbać o  to, by rozpoczynając przygodę ze światem 
internetu, zapoznać się z głównymi zasadami w nim panu-
jącymi. W świecie wirtualnym, jak i w realnym, nie brakuje 
oszustów. Warto wiedzieć, jak się przed nimi ochronić.

Gdzie mogę skorzystać z porady lub zapisać 
się na kurs? Ile to kosztuje i czy jest możliwość 
korzystania bez opłat?
Zachęcamy do tego, by być z nami w regularnym kontakcie. Otrzy-

mujemy wiele ofert kursów i konsultacji związanych z nowymi techno-
logiami, zachęcamy również współpracujące z nami organizacje i firmy 
do tworzenia kolejnych propozycji kształcenia seniorów w tym zakresie.
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W ofercie znajdziesz zarówno kursy komputerowe dostosowane 
do potrzeb edukacyjnych osób dojrzałych i starszych, jak i indywidu-
alne konsultacje z  zakresu obsługi smartfona czy internetu. Propo-
nowane przez nas kursy mają przystępną cenę lub udział w nich jest 
bezpłatny. Od czasu do czasu pojawia się również możliwość nieod-
płatnej nauki dzięki wolontariuszom, którym sprawia radość wpro-
wadzanie seniorów do cyfrowego świata. Jeśli i Ty możesz być takim 
wolontariuszem lub wolontariuszką, zgłoś się do Centrum Inicjatyw 
Senioralnych.

Warto też zajrzeć do osiedlowego klubu seniora lub domu kultury 
i zapytać, czy są w nim organizowane takie kursy. Wiele firm, organiza-
cji pozarządowych i klubów organizuje tego typu spotkania regularnie. 
Od wielu lat kursy prowadzone są przez Caritas na Wildzie i Bibliotekę 
Raczyńskich. Kursy są bezpłatne i odbywają się cyklicznie. 

Również w Centrum Inicjatyw Senioralnych odbywają się kon-
sultacje z obsługi komputera, tabletu i telefonu komórkowego. Można 
skorzystać z pięciu bezpłatnych spotkań (każde z nich trwa 60 minut). 
Konsultacje prowadzone są przez pracowników CIS oraz wolontariu-
szy, którzy starają się odpowiedzieć na Wasze indywidualne potrzeby. 
Osoby prowadzące kursy i konsultacje komputerowe mają dużą cier-
pliwość, empatię oraz szacunek dla pierwszych kroków stawianych 
przez seniorów w cyfrowym świecie. W trakcie spotkań można korzy-
stać z  laptopów dostępnych na miejscu, ale zachęcamy do zabrania 
własnego sprzętu. Nie martw się – będziesz mieć wystarczająco dużo 
czasu, by zrobić notatki. Zapisy na konsultacje przyjmujemy telefonicz-
nie pod numerem 61 847 21 11 oraz bezpośrednio w Centrum.

Na bezpłatne konsultacje zapraszamy ponadto do kawiarni Projekt 
Fifna (ul. Sienkiewicza 20), prowadzonej przez Fundację Serdecznik 

*mps. Spotkania odbywają się w środy i piątki w godz. 9.00-12.00. Obo-
wiązują zapisy, tel. 501 479 315.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zajrzyj do Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych, gdzie zawsze znajdziesz aktualną listę konsultacji i kursów 
komputerowych prowadzonych w Poznaniu.
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Umiem już korzystać z tych urządzeń, co mogę 
jeszcze zrobić?

Cyfrowy świat pełen jest tajemnic i ścieżek, które warto rozpoznać. 
Coraz częściej spotykamy oferty firm i organizacji, które zapraszają na 
kursy pisania bloga (internetowego dziennika) albo do udziału w cie-
kawych seminariach odbywających się w internecie. Coraz częściej też 
seniorzy będący za pan brat z nowymi technologiami dzielą się swoją 
wiedzą, edytując hasła Wikipedii – największej internetowej encyklo-
pedii. Ponadto wiele jest w sieci ciekawych narzędzi, na przykład do 
obróbki zdjęć i filmów, wiele stron, dzięki którym można tworzyć pięk-
ne grafiki i przesyłać je potem znajomym i przyjaciołom.

Zachęcamy do korzystania z cyfrowego świata i odwiedzania 
naszej strony internetowej: www.centrumis.pl  oraz profilu na Fa-
cebooku: www.facebook.com/Centrumis.



Nowe technologie

Warto również zapisać się do newslettera (szukaj na stronie 
www.centrumis.pl pola „Newsletter CentrumIS”), aby regularnie 
otrzymywać informacje z Centrum Inicjatyw Senioralnych o naj-
nowszych wydarzeniach i ofercie dla poznańskich seniorów.
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czyli o wytwarzaniu i przyjmowaniu piękna

Kultura jest tym, co wytwarzają ludzie. Jest przepięknym tańcem 
indywidualnie nadawanych znaczeń, wyszukiwanych sensów. To 
bardzo szerokie pojęcie. Kulturą jest nie tylko spektakl teatralny czy 
wystawa w muzeum, ale może nią być organizowanie pokazów, wy-
kładów i odczytów, tworzenie mandali, zaplatanie wianków, robienie 
cudów rękodzielniczych. Kultura to również przestrzeń na wymianę 
doświadczeń, przeżyć i umiejętności. Na indywidualne lub wspólno-
towe wzrastanie, na odrywanie się trochę nad ziemię, a niekiedy na-
wet na bujanie w obłokach. Wszyscy możemy kulturę tworzyć, wszy-
scy możemy zaangażować się w jej rozwój. Być może zainteresuje Was 
wolontariat w przestrzeni kultury? Współtworzenie wydarzeń, w któ-
rych do tej pory braliście udział jako słuchacze? Zachęcamy Was do 
tego, byście wzięli kulturę w swoje ręce! Możecie jej dać tyle mądrości 
i piękna!

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Czy można u Państwa otrzymać bezpłatne wejściówki 
na wydarzenia kulturalne?

 x Mam niewysoką emeryturę. Na jakie zniżki mogę 
liczyć i które poznańskie instytucje je oferują?
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 x Jeśli nie bilety bezpłatne lub ze zniżką, to co? Jakie 
inne instytucje mogą mieć coś ciekawego dla seniorek 
i seniorów?

 x Większość moich znajomych wyjeżdża latem na 
działkę. Ja nie. Co mogę robić latem w mieście?

M Y  O D P O W I A D A M Y

Czy można u Państwa otrzymać bezpłatne 
wejściówki na wydarzenia kulturalne?

W Centrum Inicjatyw Senioralnych nie dysponujemy stałą ofertą 
bezpłatnych wejściówek na imprezy kulturalne. Zdarza się jednak, że 
od czasu do czasu instytucje kultury informują nas o  różnych jubile-
uszach czy wyjątkowych wydarzeniach, w  związku z  którymi propo-
nują bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie lub też pulę biletów ze 
specjalną zniżką. Czasem również Miasto jest organizatorem wydarzeń 
kulturalnych, na które wstęp dla seniorów jest otwarty lub odbywa 
się na podstawie bezpłatnych wejściówek. Warto tych informacji szu-
kać na naszej stronie internetowej www.centrumis.pl lub być z nami 
w stałym kontakcie. Bywa, że jest to oferta last minute (czyt. last mynyt) 
na przykład dzień lub dwa przed spektaklem, wówczas informujemy 
o niej za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku.

Mam niewysoką emeryturę. Na jakie zniżki mogę 
liczyć i które poznańskie instytucje je oferują?

Warto pamiętać, że ustawowe zniżki nie dotyczą wszystkich insty-
tucji i wszystkich wydarzeń. W niektórych przypadkach seniorzy mogą 
skorzystać jedynie z pełnopłatnego biletu. W wielu poznańskich instytu-
cjach jednak emeryci i renciści lub osoby, które ukończyły 60. lub 65. rok 
życia mogą liczyć na zniżkę i kupić ulgowy bilet na seanse czy  spektakle. 
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Wysokość zniżki ustalana jest przez instytucje kultury. Czasami wy-
nosi ona 50 procent ceny podstawowej, w innych przypadkach – trochę 
mniej.

Teatry

Ulgowy bilet otrzymasz, po okazaniu legitymacji, w poznańskich te-
atrach: Wielkim (ul. Fredry 9), Polskim *mps (ul. 27 Grudnia 8/10), No-
wym (ul.  Dąbrowskiego 5), Muzycznym *mps (ul.  Niezłomnych 1e) 
i w Polskim Teatrze Tańca (ul. Kozia 4), przy czym cena biletu może róż-
nić się w zależności od spektaklu i może wahać się od kilkunastu do 
kilkudziesięciu złotych, a – przy wyjątkowych spektaklach – nawet do 
kilkuset.

W Poznaniu funkcjonują również teatry, w których z zasady bilety 
wstępu nie są drogie, np. Teatr Ósmego Dnia (ul. Ratajczaka 44, wstęp 
dla seniorów kosztuje zwykle 5 zł), Centrum Rezydencji Teatralnej Sce-
na Robocza (ul. Grunwaldzka 22, budynek dawnego kina Olimpia), Asz.
Teatr (os. Chrobrego 120), Mój Teatr (ul. Gorczyczewskiego 2/1a). Na bi-
lety w zniżkowych cenach seniorzy mogą również liczyć w teatrze Scena 
Muzyczna Teatr PULS (ul. Wojska Polskiego 52). Podobne zniżki przewi-
dziane są na gościnne występy i koncerty na Scenie Kolegium Rungego.

Znana miejska instytucja kultury – Estrada Poznańska – prowadzi 
Scenę na Piętrze (ul. Masztalarska 8), gdzie organizowane są festiwale 
i wystawy, między innymi Międzynarodowy Festiwal Filmów Animo-
wanych Animator. W programie znaleźć można również gościnne kon-
certy i przedstawienia kabaretowe. Do instytucji zarządzanych przez 
Estradę należy także Dom Tramwajarza (ul. Słowackiego 19), w którym 
regularnie odbywają się spektakle, koncerty i zabawy taneczne. Na 
wiele z nich wejście jest nieodpłatne lub bilety są w przystępnych ce-
nach. W Poznaniu działa również kinoteatr Apollo (ul. Ratajczaka 18), 
który udostępnia scenę dla teatrów z całego kraju. 
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Kina

Większość poznańskich kin proponuje wyjątkową (głównie cenowo, 
czasem też repertuarowo) ofertę filmową dla seniorek i seniorów. Po-
niżej prezentujemy je w kilku zdaniach, a po szczegółowe informacje 
zapraszamy do siedziby Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Na wyjątkowe seanse filmowe zaprasza Rialto *mps, Filmowy Klub 
Seniora (ul. Dąbrowskiego 38). Bilet na film w ramach cyklu kosztuje 
12 zł. Seanse odbywają się w każdy wtorek o godzinie 12.30 lub 13.00 
i  15.00 lub 15.30 (w  wyjątkowych sytuacjach godzina i  cena biletu 
mogą się nieznacznie zmienić). Kino Rialto w dużej mierze właśnie za 
tę działalność otrzymało certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom. Bilet 
seniorski na pozostałe seanse kosztuje 16 zł, w tanie czwartki 13 zł, bilet 
newsletterowy w ramach Filmowego Klubu Kina Rialto –13 zł (dla osób, 
które zamówiły kinowy newsletter i podały swój adres mailowy, na jaki 
kino wysyła informacje o ciekawych inicjatywach). Można również ku-
pić bilet przez internet, ale jest nieznacznie droższy.

W Kinie Muza (ul. Św. Marcin 30) z Poznańską Złotą Kartą seniorzy 
mogą kupić bilet w cenie 12 zł. Do Kina warto zaglądać w każdą środę. 
W ramach cyklu „Senior w Muzie” można zobaczyć najciekawsze filmy 
z bieżącego repertuaru Kina, a bilety kosztują tylko 10 zł. Spotkania od-
bywają się w środy o godz. 15.00 i 17.30. Dodatkowo przed każdym 
seansem organizatorzy zapraszają na krótką prelekcję, a po projekcji 

– do wspólnego dyskutowania przy kawie i herbacie. W każdy czwartek 
działa oferta „Przyzwoicie tanie czwartki”, w ramach której bilety na fil-
my kosztują 8 lub 12 zł. Za bilet newsletterowy w Kinie Muza zapłacisz 
12 zł. W dniu swoich urodzin otrzymasz w prezencie bilet na dowolny 
film z repertuaru przewidzianego na ten dzień. Bilety do Kina Muza 
można kupić także przez internet.

Apollo (ul. Ratajczaka 18) oferuje stałą zniżkę dla posiadaczy legity-
macji emeryta i rencisty. Bilet kosztuje tu 17 zł. 

W Charlie Monroe Kino Malta (ul. Rybaki 6a) w każdy wtorek można 
obejrzeć film w cenie 13 zł, bilet ulgowy w pozostałe dni kosztuje 17 zł 
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(na film 3D – 19 zł). Kasa kina jest otwierana 15 minut przed rozpoczę-
ciem pierwszego seansu, natomiast zamykana jest 15 minut po rozpo-
częciu ostatniego seansu w danym dniu.

Kino Bułgarska 19 (ul. Bułgarska 19). Miłośnicy tego niedużego stu-
dyjnego kina zapłacą za bilet ulgowy 15 zł (za okazaniem legitymacji 
emeryta/rencisty).

Kino Pałacowe (ul. Św. Marcin 80/82) ma swoją siedzibę w Centrum 
Kultury Zamek *mps. Bilet ulgowy kosztuje tam 15 zł, bilet w ramach 

„Taniego Wtorku” – 12 zł. W wybrany czwartek miesiąca odbywają się 
specjalne seanse w ramach Filmowego Klubu Seniora – bilet na film dla 
osób, które ukończyły 60. rok życia, kosztuje wówczas 10 zł.

Warto zaglądać również do poznańskich kin wielosalowych, czyli 
tzw. multipleksów. Jest ich obecnie w Poznaniu naprawdę sporo – to 
Multikino (ul. Królowej Jadwigi 51, ul. Półwiejska 42, ul. Baraniaka 8), 
Cinema City (Kinepolis – ul. B. Krzywoustego 72, Plaza – ul. Drużbickie-
go 2) oraz Helios (ul. Pleszewska 1). Spodoba się tu przede wszystkim 
osobom, które lubią kina z dużymi i wygodnymi fotelami. Ceny biletów 
w niektórych kinach zaczynają się już od 14,90 zł, poza tym dla senio-
rów dostępne są bilety w obniżonej cenie, a w wybrane dni obowiązują 
dodatkowe oferty zniżkowe.

Kina plenerowe działające w  sezonie letnim. Lato to wymarzony 
czas dla kinomanów. W wielu miejscach w Poznaniu można nieodpłat-
nie obejrzeć w plenerze zarówno klasykę filmową, jak i  kino współ-
czesne! Na takie seanse zaprasza między innymi Kino na Wolnym 
(dziedziniec Urzędu Miasta Poznania), kino w parku przy Starym Bro-
warze, Kino nad Wartą, kino plenerowe na Przystani Sztuki przy Bałty-
ku i Concordia Design, kino letnie na MTP i wiele innych (zachęcamy 
do śledzenia oferty na bieżąco lub do kontaktu z Centrum Inicjatyw 
 Senioralnych).
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Muzea

Prawie wszystkie poznańskie muzea oferują zniżki dla seniorek i senio-
rów. Ceny biletów na stałe ekspozycje wahają się między 4 a 10 zł, przy 
czym prawie każde z muzeów ma w  tygodniu dzień wolny od opłat. 
Najczęściej jest to sobota, rzadziej wtorek lub środa.

Oprócz stałej działalności ekspozycyjnej muzea i biblio-
teki stały się przestrzenią spotkań kulturalnych i eduka-
cyjnych. Najczęściej są to spotkania otwarte, nieodpłatne, 
a wśród nich można znaleźć zarówno wykłady, jak i spo-
tkania autorskie, koncerty, warsztaty i konsultacje. Zostań 
przyjacielem swoich ulubionych instytucji kultury! Być 
może zechcesz wesprzeć organizację niektórych działań 
w ramach wolontariatu? Śmiało – pytaj o taką możliwość!

W innych instytucjach kultury przy okazji jednorazowych wydarzeń 
lub wystaw i  festiwali, koncertów i spektakli opłaty za wstęp i zniżki 
ustalane są przez organizatorów niezależnie. Warto trzymać rękę na 
pulsie, odwiedzić swoje ulubione miejsca i być z nimi w kontakcie. Wte-
dy na pewno nie umknie Ci żadna ciekawa propozycja! Zawsze możesz 
też zajrzeć do Centrum Inicjatyw Senioralnych i poprosić o wyszuka-
nie interesującej Cię oferty.

Jeśli nie bilety bezpłatne lub ze zniżką, to co? 
Jakie inne instytucje mogą mieć coś ciekawego  
dla seniorek i seniorów?
Wiele poznańskich instytucji łączy działalność kulturalną i  eduka-

cyjną. Można więc spotkać się z zaproszeniami do udziału w różnego 
rodzaju warsztatach tworzenia cudów rękodzielniczych (niektóre z nich 
przekazywane są później organizatorom wolontariatu szpitalnego lub 
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hospicyjnego), można również wziąć udział w dyskusjach filmowych czy 
teatralnych lub nawet taki spektakl współtworzyć. Możliwości są w za-
sadzie nieograniczone, trzeba więc mieć oczy i uszy szeroko otwarte.

Warto wpisać sobie do kalendarza dwie coroczne, duże imprezy dla 
seniorek i seniorów, czyli jesienny cykl wydarzeń „Senioralni. Poznań” 
oraz odbywające się w październiku targi VIVA SENIORZY! To wyjątko-
wy czas, w którym można skorzystać z propozycji wielu dni otwartych 
w stowarzyszeniach i  instytucjach związanych z kulturą oraz szeroko 
rozumianą edukacją, spróbować swoich sił podczas warsztatów rozwo-
jowych, spotkań, wykładów otwartych, wybrać coś dla siebie z progra-
mu ciekawych koncertów. A potem, po zakończeniu imprezy – korzy-
stać z ulubionej oferty przez cały rok! Szczególnie październik obfituje 
w nowe propozycje i możliwości dołączenia do ciekawych inicjatyw.

W Poznaniu działa wiele fantastycznych instytucji, które co miesiąc 
szykują nowy program dla młodszych i starszych poznanianek i pozna-
niaków. Wśród nich trzeba wymienić: Centrum Kultury Zamek *mps, 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury, Biblio-
tekę Raczyńskich*mps, Bibliotekę Uniwersytecką, Dom Tramwajarza, 
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT *mps, Bramę Poznania ICHOT 

*mps i wiele innych. Dane teleadresowe umieściliśmy na końcu prze-
wodnika. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie tam ofertę na miarę 
swoich potrzeb, zamiłowań i oczekiwań.

Festiwale

Poznań to również miasto festiwali, niekiedy z bardzo długą tradycją. 
Podczas nich można wziąć udział w otwartych koncertach, zobaczyć 
ciekawe wystawy, seanse i spektakle teatralne. Festiwal teatralny Malta, 
Ethno Port czy konkursy skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego – to 
wydarzenia, z których znana jest stolica Wielkopolski. Nierzadko mają 
międzynarodową rangę i dają możliwość spotkania artystów z najod-
leglejszych zakątków świata. Wstęp na wiele z tych wydarzeń jest wol-
ny. Informacji o festiwalach szukać można w Afiszu Kulturalnym. Ten 
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informator o wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu dostępny jest każ-
dego miesiąca między innymi w Centrum Informacji Kulturalnej. Kalen-
darium dorzucamy też do Tytki Seniora.

Muzyka

Melomani z pewnością wiedzą, że z otwartych i nieodpłatnych koncer-
tów muzyki klasycznej skorzystać mogą latem w Auli Nova Akademii 
Muzycznej, a przez cały rok – w  Salonie Muzycznym im. Feliksa No-
wowiejskiego, mieszczącym się w Willi Wśród Róż przy al. Wielkopol-
skiej 11. Dość często otwarte koncerty organizuje również Szkoła Mu-
zyczna przy ul. Solnej i Jeżyckie Centrum Kultury. Dane teleadresowe 
znajdziesz na końcu przewodnika.

Większość moich znajomych wyjeżdża latem na 
działkę. Ja nie. Co mogę robić latem w mieście?

Letnią porą Poznań zaprasza do udziału w  cyklach plenerowych. 
Skorzystać możesz między innymi z coniedzielnych Koncertów Sołac-
kich, z imprez organizowanych podczas Lata na Targach, z koncertów 
i  spotkań odbywających się na Starym Rynku, czy też z  organowej 
uczty corocznie przygotowywanej przez poznańską farę. Latem po-
wstają również liczne plaże miejskie nad Wartą i w  innych miejscach, 
które od kilku lat pozwalają cieszyć się wolnym czasem na świeżym 
powietrzu i korzystać z ogromnie bogatego programu różnorodnych 
tematycznie, również związanych z kulturą atrakcji. Takie plaże działają 
na Chwaliszewie, Wildzie, Ratajach i Szelągu. Między nimi kursuje po-
znański Tramwaj Wodny. Plaża w mieście powstaje też każdego roku 
w starej zajezdni na Wildzie w ramach cyklu Lato na Madalinie. Wszelkie 
inicjatywy na plażach miejskich mają charakter otwarty. Od czasu do 
czasu organizowane są tam również fajfy (popołudniowe spotkania) 
i plenerowe wydarzenia.
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Latem odbywa się również wiele poznańskich imprez cyklicznych, 
takich jak festyn Warkocz Magdaleny (na Wolnym Dziedzińcu Urzędu 
Miasta), Miejskie Dożynki oraz cykl plenerowych wydarzeń pod ha-
słem „Lato z Estradą” (odbywających się w poszczególnych dzielnicach 
miasta). Ciekawym rodzinnym wydarzeniem są również Poznańskie 
Dni Rodziny. Wszystkie te imprezy mogą stać się doskonałą okazją do 
wymiany pomysłów, rozwoju poczucia wspólnotowości, okazania wza-
jemnej życzliwości, a być może i do nawiązania ciekawej współpracy.

Centrum Kultury Zamek *mps. We wrześniu swoje drzwi otwie-
rają dla seniorów zamkowe pracownie artystyczne. Tuż po wakacjach 
organizowane są często drzwi otwarte, na które warto się wybrać, 
sprawdzić możliwości pracowni i to, czy program odpowiada naszym 
oczekiwaniom. Podczas drzwi otwartych można skorzystać z warszta-
tów i koncertów. Jest też okazja do spotkań z  instruktorami, podczas 
których można również zapisać się do wybranych pracowni. Są wśród 
nich między innymi: Pracownia Grafiki, Pracownia Plastyczna tARTak, 
Pracownia Malarstwa i  Rysunku dla Dorosłych, Pracownia Ceramiki 
i  Rzeźby, Pracownia Tkaniny Unikatowej, Pracownia Rysunku i  Form 
Plastycznych, Pracownia Fotografii, Pracownia Słowa i Poezji Śpiewanej, 
Pracownie Filmowe, Studio Teatralne „Próby”. Oferta może się zmieniać. 
W CK Zamek działają też grupy teatralne. Niektóre zajęcia są odpłatne. 

Brama Poznania ICHOT *mps. Brama Poznania to pierwsze w Pol-
sce centrum interpretacji dziedzictwa narodowego. Oddajmy głos or-
ganizatorkom i organizatorom tego ze wszech miar godnego polece-
nia przedsięwzięcia:

W Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji 
dziedzictwa, pracujemy wytrwale nad tym, by zasłużyć na 

zaszczytne miano instytucji przyjaznej seniorkom i seniorom. 
Staramy się, by oferta programowa, ekspozycja, a także sam 

budynek dawały im poczucie komfortu i bezpieczeństwa, satys-
fakcjonującą więź z ludźmi oraz poczucie zadowolenia.

Zespół CTK Trakt
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Biblioteka Raczyńskich *mps. Biblioteka od dłuższego czasu 
przygotowuje świetne propozycje dla seniorów i seniorek. W progra-
mie znaleźć można między innymi oswajanie przestrzeni (lekcje biblio-
teczne dla małych grup po wcześniejszym umówieniu), tematyczne 
warsztaty komputerowe (obróbka zdjęć, poczta elektroniczna) oraz 
konsultacje indywidualne, „Wtorki dla seniora” (spotkania poświęcone 
polskim twórcom – poetom i tekściarzom) i wiele innych.

Dom Tramwajarza. Dom Tramwajarza to ośrodek kultury na Jeży-
cach, mieszczący się w  znanym większości poznaniaków budynku przy 
ul. Słowackiego. W tym miejscu spotykają się ludzie w różnym wieku 
i dzielą się doświadczeniem oraz pomysłami, powstają inicjatywy i kre-
owane są wydarzenia dla lokalnej i miejskiej społeczności. Są to m.in. 
przedsięwzięcia kulturalne, rozrywkowe, edukacyjne czy ruchowe. To 
tygiel inicjatyw współtworzonych przez i dla mieszkańców i sympaty-
ków Jeżyc. W Domu Tramwajarza działają dwa kluby seniora i sekcja 
senioralna. Dom znajduje się pod opieką Estrady Poznańskiej.

Schron Kultury Europa mieści się w budynku przy ul. Rolnej 24 
w Poznaniu. To wildecki schron przeciwlotniczy, który został zaadapto-
wany na ośrodek kultury w 2004 roku. W Schronie Kultury działa Sto-
warzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań”. Schron proponuje szereg 
działań skierowanych do seniorów.
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czyli o tym, jak wiele mamy i jak wiele możemy 
otrzymać

Wolontariat może stać się piękną okazją, żeby podarować coś ważne-
go drugiemu człowiekowi albo uczestniczyć w sprawie, temacie, który 
ma dla nas dużą wartość. Możemy też uczynić coś na rzecz grupy lub 
organizacji, która wspiera osoby potrzebujące pomocy. Niektóre se-
niorki i niektórzy seniorzy w  ramach wolontariatu dzielą się również 
swoimi umiejętnościami (przeróżnymi!) z osobami, które chcą się od 
nich uczyć. Nie ma na świecie takiej osoby, która nie miałaby w sobie 
jakiegoś skarbu. Nie znamy również osoby, której udział w wolontaria-
cie nie przyniósłby osobistej satysfakcji, które by dzięki takiemu dobro-
wolnemu, z serca płynącemu działaniu nie urosły.

Wolontariusz może angażować się w  rozmaite formy aktywności: 
w banki czasu, w działania wolontariackie podejmowane przez orga-
nizacje pozarządowe na rzecz sprawy lub ludzi będących w potrzebie. 
Może dać komuś czas, choćby godzinę w tygodniu, może towarzyszyć 
samotnym rówieśnikom lub pomagać w wykonywaniu drobnych za-
bawek dla dzieciaków. Może wspierać fundacje działające na rzecz 
porzuconych zwierząt. Zbiera pieniądze w  ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, pomaga nakarmić i napoić gorącą herbatą zmar-
zniętych wolontariuszy wracających do sztabu WOŚP ze zbiórki. Możli-
wości są nieograniczone!

Poniżej dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem, mając 
nadzieję, że znajdziecie w wolontariacie wartość. Jeśli tak będzie – nie 
wahajcie się i skontaktujcie się z Centrum Inicjatyw Senioralnych!
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Dla wszystkich dotychczasowych wolontariuszy Stowarzyszenia 
małych braci Ubogich wsparcie starszych osób okazywało się bardzo 
pozytywnym przeżyciem *mps:

Cieszyły mnie najdrobniejsze chwile w trakcie wykonywania wolon-
tariatu towarzyszącego. Istotne było dla mnie na przykład to, że 

moja podopieczna uśmiecha się dzięki mojej obecności. Zmienił się 
także mój sposób myślenia i postrzegania osób starszych. Nauczy-
łam się od swojej podopiecznej cierpliwości, wytrwałości oraz siły 

w pokonywaniu trudności. Wolontariat to cenne doświadczenie 
życiowe oraz wiele miłych zaskakujących chwil i przeżyć, których się 

nie spodziewałam, podejmując się tego wyzwania.
była wolontariuszka

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Kim jest wolontariusz? Czym takie działanie różni się 
od pracy w czynie społecznym?

 x O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

 x Ile wolnego czasu potrzeba, żeby zostać 
wolontariuszem? Jakiego rodzaju to jest praca?

 x Moja koleżanka w ramach wolontariatu spotyka się 
ze swoją rówieśniczką i dzięki tej relacji obie zyskały 
wiele. Na czym to dokładnie polega?
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M Y  O D P O W I A D A M Y

Kim jest wolontariusz? Czym takie działanie różni 
się od pracy w czynie społecznym?

Prawa, obowiązki, ustawa, rodzaje wolontariatu

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz in-
nych. Żeby zostać wolontariuszem, na początku warto wybrać orga-
nizację pozarządową, która odpowiada naszym zainteresowaniom, 
działa w  środowisku lokalnym lub zajmuje się sprawami, które nas 
najbardziej interesują, ceni te same wartości co my (na przykład 
opiekuje się porzuconymi zwierzętami, wspiera dzieci w placówkach 
opiekuńczych, organizuje towarzyszy dla samotnych seniorów, czy 
też maluje kartki dla dzieci przebywających w szpitalach). Możliwości 
jest wiele!

Warto pamiętać, że większość organizacji można spotkać na targach 
Viva Seniorzy!, jesiennej imprezie Senioralni.Poznań, a  także podczas 
Poznańskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych, który odbywa 
się zazwyczaj we wrześniu. Jeśli już znajdziesz takie – swoje! – miejsce, 
wówczas nie pozostaje Ci nic innego, jak umówić się z organizatorami 
działań wolontariackich i ustalić, jakie zasady będą obowiązywały pod-
czas Waszej współpracy i jakie działania będziesz podejmować.

O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

Wiele znanych nam opowieści usłyszanych od osób, które będąc 
na emeryturze, podjęły się działań wolontariackich, świadczy o tym, że 
wolontariat może być bardzo dobrym pomysłem na spędzenie wolne-
go czasu. 

Często też bywa ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawo-
dowego – jeśli jeszcze pracujesz. Wiemy na pewno, że każdy moment 
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życia jest dobry na podjęcie aktywności wolontariackiej. Możesz poda-
rować swój wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym ludziom, or-
ganizacjom i instytucjom. Będąc wolontariuszem, uczysz się współpra-
cy w grupie, nierzadko masz okazję przypomnieć sobie swoje mocne 
strony i odnaleźć nowy sens w życiu.

Zasady współpracy z  wolontariuszami przedstawione 
zostały w  ustawie o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie uchwalonej w 2003 roku.

Ile wolnego czasu potrzeba, żeby zostać 
wolontariuszem? Jakiego rodzaju to jest praca?

Być może zadajesz sobie pytanie: kto właściwie jest wolontariu-
szem? Czy ten, kto uczestniczy od czasu do czasu w różnych akcjach, czy 
ten, kto systematycznie, na przykład raz w  tygodniu pomaga wybra-
nej organizacji pozarządowej lub odwiedza samotną osobę w domu? 
Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj podjętego działania nazywamy wo-
lontariatem, niezależnie od czasu, jaki przeznaczysz w swoim życiu na 
wykonanie tej pracy.

Możesz zdecydować się na wolontariat długoterminowy – wtedy 
Twoje działania mogą trwać nawet kilka miesięcy, a rodzaj wykonywa-
nych obowiązków może płynnie zmieniać się wraz z działaniami Two-
jej organizacji lub instytucji. Taka możliwość długotrwałej współpracy 
daje również niezwykłe poczucie bycia częścią ważnej historii, przyna-
leżności do grupy osób, których system wartości jest podobny do Two-
jego, z którymi zmienisz świat na trochę lepszy.

Możesz także zdecydować się na wolontariat  krótkoterminowy 
(akcyjny). Twoja pomoc będzie wówczas potrzebna przez kilka dni lub 
nawet kilka godzin – na przykład w trakcie festynu, zbiórki publicznej, 
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wydarzenia sportowego czy konferencji. Wielu znanych nam seniorów 
ze względu na liczne życiowe obowiązki angażuje się właśnie w tego 
typu działania – pakujemy wspólnie Tytkę Seniora (raz w  miesiącu), 
współpracujemy przy organizacji targów Viva Seniorzy! czy wspieramy 
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (raz w roku).

Możliwe są też inne rodzaje wolontariatu. Ze względu na liczbę za-
angażowanych osób możemy działać na przykład w ramach wolonta-
riatu indywidualnego (w którym wolontariusz samodzielnie realizuje 
swoje zadania) i grupowego (gdzie do realizacji jednego działania po-
trzebny jest cały zespół wolontariuszek i wolontariuszy).

Warto więc zastanowić się najpierw, czy łatwiej pracuje Ci się indy-
widualnie czy zespołowo, czy aktualnie masz czas na podjęcie długo-
terminowego wolontariatu, czy też raczej ze  względu na mnóstwo 
innych obowiązków lepiej byłoby zaangażować się w wolontariat krót-
koterminowy. 

Wybór należy do Ciebie i warto być ze sobą w zgodzie!

Klub Starszaka przy Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Edukacji 
Obywatelskiej CREO

W Poznaniu działa niezwykły Klub Starszaka. Spotykają się w nim oso-
by po 60. roku życia i wspólnie biorą udział w zajęciach z  rękodzieła, 
majsterkowania, fotografowania i wielu innych, by później za pomocą 
wykonanych przedmiotów wspierać i wzbogacać działania na rzecz 
dzieci, seniorów, zwierząt. 

Klub Starszaka spotyka się m.in. w  siedzibie Centrum Inicjatyw 
Senioralnych – zapewniamy, że jeśli tam traficie, to nieprędko się roz-
staniecie. Tyle tam dobra! Kontakt: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Edukacji Obywatelskiej CREO, creo@centrumcreo.pl, tel. 608 839 784.
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Moja koleżanka w ramach wolontariatu spotyka 
się ze swoją rówieśniczką i dzięki tej relacji obie 
zyskały wiele. Na czym to dokładnie polega?

Wolontariat na rzecz osób starszych

W  Poznaniu działają organizacje pozarządowe wspierające najstar-
szych mieszkańców naszego miasta. Wiele seniorek i wielu seniorów 
opowiada nam, jak dużo daje im kontakt z rówieśnikami, których życie 
potoczyło się czasem trudniejszym, a często uboższym w życzliwych 
ludzi torem. I  zapewniamy, że w  takiej relacji wdzięczność emanuje 
w obu kierunkach!

Być może szukasz wolontariusza dla siebie albo dla znajomych, któ-
rzy mogliby skorzystać z życzliwego towarzystwa. Taki rodzaj wolonta-
riatu polega na wcześniej umówionych spotkaniach w domu seniora, 
wspólnych spacerach, rozmowach. Czasami to pomoc w załatwieniu 
prostych czynności (na przykład umówienie wizyty u lekarza).

Takiego rodzaju wolontariat organizuje w  Poznaniu kilka organi-
zacji: Stowarzyszenie mali bracia Ubogich *mps, Stowarzyszenie Wza-
jemnej Pomocy Flandria oraz Caritas Poznań. Zachęcamy do kontaktu!

Kontakt: Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Dąbrowskiego 18 
(wejście od ul. Kochanowskiego, w podwórzu), tel. 61 843 72 55, po-
znan@malibracia.org.pl.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, ul. Św. Marcin 58/64 
(drugi wieżowiec od ul. Gwarnej, wejście przez Centermed), II piętro, 
pok. 209 (winda), tel. 664 999 886, poznan@flandria.pl.

Caritas Poznań, Rynek Wildecki 4a, tel. 609 222 638, krolikowska@
caritaspoznan.pl.

Wolontariat cyfrowy

Jeśli sprawnie posługujesz się nowymi technologiami, np. laptopem, 
smartfonem lub tabletem, możesz podzielić się swoimi umiejętnościami 
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z innymi seniorkami i seniorami. Wystarczy, że poświęcisz jedną godzi-
nę tygodniowo. Spotkania, które mają charakter indywidualnych kon-
sultacji, odbywają się w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych. Se-
niorzy zgłaszają wcześniej swoje potrzeby, dzięki czemu wiesz, z jakim 
wyzwaniem przyjdzie Wam się zmierzyć. Najczęściej chcą się dowie-
dzieć, w jaki sposób korzystać z poczty elektronicznej, jak wyszukiwać 
informacje w  Internecie, jak robić i edytować zdjęcia (szczegółowych 
informacji o wolontariacie udzielimy telefonicznie lub bezpośrednio 
w Centrum).

W Poznaniu dobrym adresem, pod którym znaj dziecie 
wiele użytecznych informacji na temat możliwości pracy 
na rzecz innych, jest również ul. Bukowska 27/29. Mieści 
się tam Centrum Bukowska – miejsce, w którym współ-
działają ze sobą różne organizacje pozarządowe i osoby 
żywo zaangażowane w promowanie i organizację wolon-
tariatu.

Kontakt: Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych i  Wolontariatu Centrum Bukowska, ul.  Bukowska 27/29, 
tel. 61 843 89 30, info@centrumbukowska.pl.

Poznański Wolontariusz Roku

Jeśli chcesz w wyjątkowy sposób podziękować za pracę wolontariu-
szowi lub grupie wolontariuszy – możesz zgłosić ich do konkursu Po-
znański Wolontariusz Roku. To niezwykłe wydarzenie promujące ideę 
wolontariatu, w którym honorowane są osoby aktywnie działające na 
rzecz miasta, jego mieszkanek i mieszkańców.

Kandydata lub kandydatkę można zgłosić w jednej w sześciu kate-
gorii: indywidualna, młodzieżowa, zespołowa, senioralna, wolontariat 



Wolontariat

szkolny i pracowniczy. Laureaci wybierani są przez kapitułę konkurso-
wą. Podczas uroczystej gali otrzymują statuetkę Poznańskiego Wolon-
tariusza Roku oraz nagrodę pieniężną z rąk prezydenta Poznania.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Poznania. Szcze-
gółowych informacji udziela Oddział Koordynacji Współpracy Miasta 
z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem telefonu 61 878 57 96.
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czyli o tym, jak bardzo nasze ciało lubi być w ruchu

Ruch może zastąpić niemal każdy lek,  
ale żaden lek nie zastąpi ruchu

Wojciech Oczko, nadworny lekarz  
króla Stefana Batorego

W tej części przewodnika znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące 
zagadnień związanych ze sportem, ruchem, rekreacją i  turystyką. Na-
szym zamiarem jest rozwiać wątpliwości (jeśli masz je nadal) i zachęcić 
do zadbania zarówno o sprawność ciała, jak i komfort umysłu i ducha. 
Mamy głębokie przekonanie, że korzyści płynące z  ruchu są nie do 
przecenienia oraz że każda osoba, niezależnie od stopnia sprawności, 
może znaleźć odpowiednią dla siebie formę aktywności fizycznej. Jeśli 
chodzi o dbanie o formę, to znajdziesz tu informacje o wpływie diety, 
czyli sposobu odżywiania się, na nasze samopoczucie fizyczne i psy-
chiczne. Zapraszamy!

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Sport jest dla młodych. Co mi to może dać na stare 
lata?

 x Nigdy nie ćwiczyłem. Czy to w ogóle ma sens teraz?

 x Czego na temat aktywności fizycznej mogę 
dowiedzieć się w Centrum Inicjatyw Senioralnych?

 x Gdzie mogę iść, żeby ćwiczyć z osobami w podobnej 
formie do mojej?
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 x Nie stać mnie na to, by uczestniczyć w regularnych 
zajęciach.

 x Jestem chory, a sport jest dla zdrowych.

M Y  O D P O W I A D A M Y

Sport jest dla młodych.  
Co mi to może dać na stare lata?
Wszyscy znamy powiedzenie „W  zdrowym ciele – zdrowy duch”. 

Aktywność fizyczna korzystnie wpływa na stan naszego zdrowia, a co 
może być dla Ciebie szczególnie ważne, jest jednym z  warunków 
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dobrego starzenia się! Ruch zapobiega wielu chorobom, pomaga za-
chować sprawność na długie lata, a jeśli nawet towarzyszą nam w życiu 
różne choroby, ruch często pomaga nam lepiej sobie z nimi radzić.

Potrzebujesz konkretów? Oto one: regularny ruch jest doskona-
łym sposobem na uniknięcie chorób układu krążenia (miażdżycy, za-
wału serca, nadciśnienia tętniczego), układu oddechowego i  kostne-
go (osteoporozy) oraz cukrzycy i niektórych nowotworów. Najlepsze 
efekty przynosi wraz ze stosowaniem zrównoważonej diety. Regularne 
ćwiczenia fizyczne obniżają ciśnienie krwi, zmniejszając w ten sposób 
ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych, a  także no-
wotworów złośliwych. Zwiększając ilość masy kostnej, chronią przed 
osteoporozą. Poprzez poprawę tolerancji glukozy obniżają ryzyko wy-
stępowania cukrzycy, powodują wzrost wrażliwości tkanek na insuli-
nę. Ćwiczenia przyczyniają się również do utrzymania lepszej postawy, 
wzmacniają mięśnie kończyn i pleców.

Jak już wspomnieliśmy, ruch wpływa zbawiennie nie tylko na ciało, 
ale i na funkcjonowanie umysłu. Osoby regularnie ćwiczące opowiada-
ją, że rzadziej odczuwają niepokój, lepiej śpią (co wydaje się szczegól-
nie ważne u osób będących pod wpływem przewlekłego stresu i mie-
rzących się z bezsennością).

Ruch ma też kilka dodatkowych, choć równie ważnych dla nasze-
go samopoczucia atutów. Dzięki ćwiczeniom na świeżym powietrzu 
następuje redukcja tkanki tłuszczowej, a utrata nadmiernej masy ciała 
często przyczynia się do zmniejszenia bólu w plecach, biodrach i kola-
nach. U osób cierpiących na takie właśnie bóle odpowiednio dobrane 
ćwiczenia z odciążeniem stawów (na przykład w wodzie) są podstawo-
wą terapią mającą na celu redukcję wagi.

Warto pamiętać, że aktywność fizyczna w późnej dorosłości natu-
ralnie wpływa na zachowanie zdrowia i utrzymanie sprawności fizycz-
nej, a tym samym pozwala zachować samodzielność i niezależność naj-
dłużej jak to możliwe. Także po urazach i dłuższych chorobach jedynie 
rehabilitacja ruchowa daje szansę na powrót do sprawności zbliżonej 
do tej sprzed powstania urazu.



52

Sport i turystyka

Ruch to także wspaniała okazja do spotkania z innymi i wzajemne-
go motywowania się do działania. Warto traktować ruch jako aktywny 
wypoczynek, na który, w przeciwieństwie do bezczynności, ludzkie cia-
ło jest nastawione.

Nigdy nie ćwiczyłem. Czy to w ogóle ma sens teraz?

Nie istnieje górna granica wieku, która byłaby barierą do podej-
mowania codziennej aktywności. Jak mawiają: „Sky is the limit” (Tylko 
niebo nas ogranicza). Nawet po długim okresie bezczynności podję-
ta aktywność fizyczna przyniesie wymierne korzyści. To nieprawda, że 
osoby starsze nie mogą uprawiać sportu. Najważniejsze to znaleźć od-
powiadającą własnym potrzebom i możliwościom aktywność, której 
atrakcyjność będzie dla nas dodatkową zachętą i nagrodą za wysiłek. 
Istnieje wiele rodzajów aktywności, takich jak taniec, joga czy turystyka 
piesza, które bezpiecznie i z powodzeniem podjąć mogą osoby starsze, 
również chorujące.

Zanim jednak rozpoczniesz nową aktywność fizyczną, 
ogromnie ważne jest uzyskanie pełnej wiedzy na temat 
stanu własnego zdrowia. Osobom niewytrenowanym 
zaleca się poprzedzenie ćwiczeń badaniem lekarskim 
i próbą wysiłkową oraz – w początkowym okresie – ćwi-
czenie pod nadzorem specjalistycznej kadry, by dobrze 
poznać reakcje swojego organizmu na wysiłek.

Regularne ćwiczenia są doskonałym sposobem na utrzymanie 
zdrowia i kondycji fizycznej, a tym samym zachowanie samodzielności 
najdłużej jak to możliwe. Najlepsze efekty przynoszą wraz ze stosowa-
niem lekkiej diety i prowadzeniem zdrowego trybu życia, bez używek, 
przewlekłego stresu i z odpowiednią ilością snu. Wiele więcej zyskamy, 
jeśli podejmiemy regularny trening raz w tygodniu, lecz przez cały rok. 
Krótkotrwałe „zrywy” aktywności nie wpłyną znacząco na stan zdrowia. 
Warto też na początek zaplanować mniej, żeby się nie zniechęcić.
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Wśród korzyści wynikających z  regularnie podejmowanej aktyw-
ności wymienić trzeba dobry sen, poprawę pamięci i koncentracji oraz 
dobry nastrój, bowiem aktywność fizyczna to doskonały sposób na od-
poczynek od stresu. Naturalnie po jakimś czasie powinno poprawić się 
także samopoczucie fizyczne, a tym samym nasza sylwetka. Regularne 
ćwiczenia z pewnością poprawią ogólną sprawność, która przyczyni się 
do zmniejszenia ryzyka upadków. Upadki mogą zakończyć się przykry-
mi konsekwencjami, które nie pozostają bez wpływu na dalsze funk-
cjonowanie.

Nie trzeba wcale ćwiczyć wyczynowo, ani specjalnie intensywnie, 
żeby poczuć dobrodziejstwa płynące ze sportu. Codzienny ruch ma za 
zadanie pobudzić krążenie krwi, rozruszać stawy i zaprosić do pracy 
te mięśnie, które podczas wykonywania codziennych czynności nie 
zawsze mają szansę być w  dobrej kondycji. Chodzi o wytrzymałość 
mięśni posturalnych odpowiadających za prostą sylwetkę. Mięśnie te, 
kiedy słabną, mogą dawać różne bólowe dolegliwości i bez dbałości 
o ich regularny trening żadna tabletka czy lekarska wizyta nie pomogą 
nam na dłuższy czas – ból będzie wracał.

Wprowadzanie w życie za dużych zmian (zbyt dużych na 
nasze możliwości, na dany moment w  życiu, na poziom 
naszej gotowości) nie przynosi długotrwałych efektów. 
Dlatego zachęcamy do rozważenia możliwości najprost-
szych i dostępnych codziennie: wybierzmy schody zamiast 
windy, wysiądźmy przystanek wcześniej i przejdźmy się na 
krótki spacer, jeśli nasza forma na to pozwala, sprawdźmy, 
jak wyglądają grupowe zajęcia w najbliższym klubie czy 
domu kultury, i spróbujmy potem wykonywać najprostsze 
poznane tam ćwiczenia w domowym zaciszu. A na koniec 
koniecznie zadbajmy o nagrodę – może być nią przyjemny 
prysznic, drzemka, czy też kubek ulubionej herbaty.
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Czego na temat aktywności fizycznej mogę 
dowiedzieć się w Centrum Inicjatyw Senioralnych?

Przez lata funkcjonowania naszego Centrum nawiązaliśmy współ-
pracę z wieloma organizatorami wydarzeń związanych z aktywnością 
fizyczną, przygotowaną z myślą o potrzebach i zainteresowaniach se-
niorek i seniorów. Informujemy Was na bieżąco o sportowej ofercie na-
szego miasta. Warto jednak pamiętać o imprezach, które na stałe wpi-
sane są w sportowy kalendarz Poznania. Być może w kolejnej edycji 
któregoś z wydarzeń ktoś z Was zdecyduje się wziąć udział?

Gdzie mogę iść, żeby ćwiczyć z osobami 
w podobnej formie do mojej?

Jest wiele takich miejsc! Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Spartakiada Seniora

Mieszkamy w dużym mieście, które wyposażone jest w atrakcyjną in-
frastrukturę sportową i wykwalifikowaną kadrę. Dzięki temu co roku 
w czerwcu Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji mogą zapraszać do 
udziału w Poznańskiej Spartakiadzie Seniorów. Przez kilka dni zawod-
niczki i zawodnicy rywalizują ze sobą w wielu dyscyplinach, takich jak: 
tenis stołowy, warcaby, szachy, bowling, pływanie (styl dowolny, 50 m), 
lekkoatletyka. Zapisać się można na jedną lub na wszystkie dyscypli-
ny. Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe i startują w kategoriach 
żeńskich oraz męskich. Każda osoba za udział w zawodach otrzymuje 
pamiątkowy dyplom. Opłata wpisowa wynosi 10 zł. W Spartakiadzie 
mogą wziąć udział mieszkańcy Poznania, którzy w danym roku ukoń-
czyli lub ukończą 55 lat. Sportowe zmagania zamyka piknik integracyj-
ny.
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Zwiedź okolicę i rozpoznaj lokalne możliwości

Warto również wybrać się na spacer po dzielnicy i poszukać szkoły albo 
klubu osiedlowego lub domu kultury, w  którym odbywają się zaję-
cia ruchowe. Domy kultury znajdują się na terenie większych osiedli 
mieszkaniowych, a w internecie opis ich ofert można znaleźć na naszej 
stronie www.centrumis.pl/domy-kultury.html. Może siłownia na świe-
żym powietrzu stanie się nowym ulubionym miejscem na spotkania ze 
znajomymi? Warto mieć takie miejsca blisko domu.

Nie stać mnie na to, by uczestniczyć w regularnych 
zajęciach.

To nic nie szkodzi. W Poznaniu funkcjonuje program nieodpłatnych 
zajęć Trener Senioralny, o którym przeczytasz poniżej. Warto również 
przeglądać oferty, które przygotowują organizatorzy wydarzeń sporto-
wych w ramach naszej kampanii SeniorWFormie. Z wielu z nich można 
skorzystać bezpłatnie lub za niewielką opłatą.

Trener Senioralny

W ramach realizowanego w Poznaniu programu Trener Senioralny, za 
którego kształt odpowiedzialna jest Fundacja na rzecz AWF, w wielu 
miejscach na terenie Poznania odbywają się bezpłatne zajęcia rucho-
we dla osób, które ukończyły 55 lat. W ich ramach można pod okiem 
instruktora nauczyć się poprawnego maszerowania z kijkami czy bez-
piecznego sposobu ćwiczenia na przyrządach znajdujących się w  si-
łowniach zewnętrznych. Poza zajęciami na świeżym powietrzu w ofer-
cie są także zajęcia fitness i gimnastyka, odbywające się w szkolnych 
salach. W  ramach programu można także skorzystać z miejskich pły-
walni. Ogromną zaletą tych spotkań jest możliwość bezpośredniego 
kontaktu z  trenerami i skorzystania z  ich wiedzy oraz doświadczenia. 
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Jest to szczególnie ważne dla osób rozpoczynających swoja przygodę 
ze sportem, chcących dostosować poziom wysiłku do własnych możli-
wości i potrzeb. Dzięki staraniom organizatorów oferta zajęć stale ro-
śnie. Telefon do Trenera Senioralnego AWF 61 835 50 50.

W miesiącach letnich Fundacja na rzecz AWF organizuje Sparta-
kiadę Trenera Senioralnego. W ramach zawodów można wziąć udział 
w licznych konkurencjach, niezależnie od kondycji, świetnie się przy 
tym bawiąc. Uczestnictwo w Spartakiadzie jest bezpłatne i mogą w 
niej wziąć udział wszystkie chętne osoby po 55. roku życia – nie tylko 
uczestnicy zajęć w ramach programu Trener Senioralny.
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Kampania SeniorWFormie

Od 2013 roku realizujemy w Centrum Inicjatyw Senioralnych kampa-
nię informacyjną SeniorWFormie. Celem naszych działań jest promocja 
aktywności fizycznej jako najlepszego leku na wszelkie dolegliwości 
i sposobu na pozostanie niezależnym, ale też formy spędzania czasu 
z  innymi i  aktywnego wypoczynku. W  ramach kampanii opisujemy 
zasady i  walory najróżniejszych dyscyplin sportowych, promujemy 
miejsca, w których pod okiem specjalistów można danej dyscypliny się 
uczyć i uprawiać ją bezpiecznie. Zachęcamy kluby i ośrodki sportu do 
przygotowania szczególnie atrakcyjnej oferty lub specjalnego wyda-
rzenia dla dojrzałych mieszkańców Poznania.

Informacje na temat bieżącej oferty ruchowej znajdują się w  za-
kładce „SeniorWFormie” na stronie www.centrumis.pl oraz w Tytce Se-
niora. Można też o to zapytać osobiście lub telefonicznie w naszym biu-
rze przy ul. Mielżyńskiego 24. Na naszej stronie zamieszczone są opisy 
wybranych dyscyplin sportowych (kręglarstwo, ruch w  środowisku 
wodnym, nordic walking, turystyka rowerowa, joga, turystyka piesza, 
taniec, gimnastyka lecznicza, narciarstwo, łyżwiarstwo), a  także wska-
zówki, jak uprawiać je w sposób zdrowy, przyjemny i bezpieczny.

Ruch i podróże (te małe i duże)

Oprócz oferty związanej z uprawianiem sportu warto przyjrzeć się rów-
nież propozycjom turystycznych wycieczek po Poznaniu, wyjazdów 
jedno- i kilkudniowych, dłuższych podróży i  innych plenerowych wy-
darzeń organizowanych w Poznaniu. Być może taka właśnie – łącząca 
ruch ze zwiedzaniem – forma aktywności spotka się z Twoją przychyl-
nością.

Współpracuje z  nami w  tym zakresie wielu organizatorów tego 
typu inicjatyw. Spacery po mieście z przewodnikiem organizowane są 
przez grupę pasjonatów PoPoznaniu. Dalsze i bliższe wycieczki orga-
nizują również biura i stowarzyszenia turystyczne, takie jak Akademia 
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Podróży Wojażer *mps, Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek *mps, 
Biuro Podróży Happy Ways *mps, Biuro Podróży FunClub *mps oraz 
Podróże na Emeryturze *mps. Tematyczne wycieczki po Poznaniu 
organizuje Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego *mps. 
Wymienione wyżej podmioty uzyskały certyfikat *mps, co oznacza, 
że śmiało możesz korzystać z  ich usług, bo dobrze wiemy, że warto. 
Szczegółowych informacji szukaj w naszych materiałach oraz w biurze 
Centrum Inicjatyw Senioralnych. Kontakt do tych miejsc znajdziesz 
na końcu przewodnika.

Festyny sportowe i zdrowotne – Caritas na Ostrowie Tumskim

Każdego roku w okolicach Dnia Dziecka na Ostrowie Tumskim odbywa 
się festyn rodzinny połączony z festynem zdrowotnym. To dobra okazja, 
żeby spotkać się z przyjaciółmi lub wziąć na spacer wnuki i wspólnie 
dowiedzieć się, co nowego słychać w świecie zdrowia.

Podczas festynu można wziąć udział w wielu atrakcjach przygoto-
wanych przez organizatorów dla całych rodzin, ale i zajrzeć do „białego 
miasteczka” – przestrzeni, w  której można skorzystać z nieodpłatnej 
porady lekarskiej i badań profilaktycznych.

Oprawa festynu każdorazowo jest bardzo barwna, wiosenna 
oraz sprzyjająca relaksowi. W programie są zarówno koncerty i pokazy, 
jak i konkurencje sportowe, loterie i możliwość nieodpłatnego zwie-
dzania muzeów znajdujących się na Ostrowie Tumskim. Szczegóło-
wych informacji szukaj w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Poznania, tel. 61 878 54 29.

Lato w mieście

Wiemy, że część z Was letnią porę spędza w ogrodach i na działkach. 
I wcale nas to nie dziwi. Wiemy też, że są wśród Was i tacy, którzy korzy-
stają z tego, co oferuje lato w mieście. A jest w czym wybierać!

Miesiące wakacyjne to czas otwartych spotkań z jogą na świeżym 
powietrzu. Joga to forma ruchu dla wszystkich, niezależnie od wieku 
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i sprawności fizycznej. Wystarczy, że masz swój koc lub matę, wygod-
ny strój i niemal codziennie możesz porozciągać się i pooddychać na 
świeżym powietrzu. Instruktorów jogi szukaj w miejskich parkach: przy 
fontannie przed Operą, przy Starym Browarze, w parku Kasprowicza, 
na Cytadeli, ale i na coraz liczniejszych plażach miejskich nad Wartą. 
Oferta pojawia się co roku w okolicach czerwca, warto monitorować 
stronę Centrum Inicjatyw Senioralnych lub zajrzeć do naszej siedziby 
po szczegółowe informacje.

Nad poznańską Maltą rozpoczyna się sezon na kręgle, grę w bule 
i minigolfa, a na coraz liczniej wytyczanych ścieżkach rowerowych spo-
tykamy niejedną i niejednego z Was, mknących na miejskich rowerach.

Zachęcamy do zapoznania się także z programem akcji „Lato na tar-
gach”. Podczas letnich wakacji Międzynarodowe Targi Poznańskie przy-
gotowują na swoich terenach otwarte wydarzenia dla poznaniaków 
w każdym wieku. To ciekawe miejsce do odwiedzenia przez seniorów 
z wnukami, które często w trakcie wakacji pozostają pod opieką babć 
i dziadków.

Jestem chory, a sport jest dla zdrowych.

Ruch w rehabilitacji

Szczególnie warto zadbać o ruch, kiedy jesteś po urazie albo w trakcie 
lub po chorobie. Być może kiedyś uczestniczyłeś w  jakichś zajęciach 
z rehabilitacji ruchowej po złamaniu lub upadku. Jeśli ćwiczenia te nie 
były dla Ciebie zbyt obciążające, a sprawiały Ci przyjemność, warto ko-
rzystać z nich nadal. W trakcie rehabilitacji można również zapytać spe-
cjalistów, co i jak można jeszcze robić. Z pewnością podpowiedzą, co 
będzie korzystnie wpływało na kondycję i zachowanie zdrowia.

Ofertę bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych i zajęć z gim-
nastyki leczniczej znajdziesz między innymi w Centrum Medycznym 
Stanley *mps, w Gabinetach Fizjoterapii Novina *mps i w Zakładzie 
Rehabilitacji Leczniczej Fizjoterapia Optima *mps – wszystkie te 



Sport i turystyka

podmioty otrzymały certyfikat *mps. Po szczegółową ofertę zaprasza-
my do Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Turnusy rehabilitacyjne i rehabilitacja domowa

Osoby, które chorują przewlekle, mają prawo do nieodpłatnego sko-
rzystania z pobytu sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego.

Warto pamiętać również o  tym, że w  ramach Narodowego Fun-
duszu Zdrowia możliwe są świadczenia z dojazdem rehabilitanta do 
domu. Z  tej formy można skorzystać na podstawie skierowania od 
lekarza. Zainteresowane osoby odsyłamy również do zapoznania się 
z ofertą prywatnych usług rehabilitacyjnych.

Więcej informacji udziela Wielkopolski Oddział Wojewódzki Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjen-
ta czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu, tel. 800 190 590.
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czyli o tym, że warto jeść smacznie, zdrowo i kolorowo

Rozdział został przygotowany na podstawie materiałów opracowa-
nych w  ramach kampanii We Love Eating!, którą prowadziliśmy w  la-
tach 2014–2015.

Sposób odżywiania się ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, ży-
cie i samopoczucie. Siedzący tryb życia oraz niewłaściwe nawyki żywie-
niowe to główne przyczyny zwiększonej częstotliwości występowania 
nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych.

Dlatego w tej części przewodnika chcemy zachęcić do refleksji nad 
wpływem diety na polepszenie samopoczucia i  kondycji zarówno fi-
zycznej, jak i psychicznej. Zapewniamy, że drobne zmiany, a  już takie 
mogą być dla nas korzystne, są w zasięgu nas wszystkich. Zapraszamy 
do lektury!

Podczas realizowania europejskiej kampanii We Love Eating! towa-
rzyszyła nam niewesoła wiedza, że sześć z siedmiu największych czyn-
ników ryzyka przedwczesnej śmierci w Europie związanych jest ze spo-
sobem odżywiania się i brakiem aktywności fizycznej. Jednocześnie 
wiemy dobrze, że wiedza to podstawa i że wyposażeni w nią zyskuje-
my realną możliwość uczynienia pierwszego małego kroku w dobrym 
kierunku. Bo też i nie zachęcamy do rewolucji. Rewolucje są kosztowne. 
Warto rozpocząć od małych zmian i stopniowo poznawać, co jest dla 
nas dobre, a przede wszystkim smaczne!
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Nowa piramida żywieniowa – Instytut Żywności i Żywienia

To nieprawda, że chudniemy wtedy, kiedy nie jemy. Nieprawdą jest też 
to, że kiedy jemy niewiele (lub nie dojadamy) i waga utrzymuje się na 
tym samym poziomie – nie mamy się czym martwić. Warto pamiętać 
o tym, że sposób, w jaki odżywiamy nasz organizm, jest trochę podob-
ny do sposobu, w  jaki dbamy o domowe rośliny. Żeby rosły i dobrze 
się czuły muszą być regularnie nawadniane i nawożone. Podobnie i my 
pamiętajmy, że nasze samopoczucie fizyczne, ale i komfort psychicz-
ny (nastrój, reaktywność emocjonalna, równowaga), a nawet sposób, 
w jaki myślimy o sobie i świecie, bezpośrednio zależą od tego, jak jemy 
i jak dbamy o odpowiednie nawodnienie organizmu.

Nowa piramida zdrowego żywienia,  
na podstawie materiałów Instytutu Żywności i Żywienia
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PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Skąd mam wiedzieć, czy jem zdrowo? Teraz jest tyle 
informacji, o tym co się powinno, a czego nie powinno 
jeść, że ja się w tym gubię. Czasem informacje są ze 
sobą sprzeczne i nie wiadomo, komu wierzyć.

 x Dlaczego tak ważne jest to, co jem, kiedy choruję na: 
cukrzycę, choroby krążenia i inne?

 x Dlaczego nie powinienem popijać leków sokiem 
grejpfrutowym?

 x Żeby być na diecie, trzeba kupować drogie produkty. 
I taka dieta nie ma smaku.

 x Gdzie ja się mam tego dowiedzieć? Skąd czerpać 
wiedzę? Gdzie mogę szukać informacji i spotkań?

M Y  O D P O W I A D A M Y

Skąd mam wiedzieć, czy jem zdrowo? Teraz jest 
tyle informacji o tym, co się powinno, a czego 
nie powinno jeść, że ja się w tym gubię. Czasem 
informacje są ze sobą sprzeczne i nie wiadomo, 
komu wierzyć.

W natłoku informacji na temat jedzenia, które zewsząd nas bom-
bardują, warto zachować spokój i zmiany wprowadzać metodą małych 
kroków: spróbujmy na początku zrezygnować z  jednego produktu, 
po  jakimś czasie do listy wyrzeczeń dodajmy inny lub spróbujmy jed-
nej nowej potrawy. Odstawmy jeden słodki napój i zaprośmy do nasze-
go jadłospisu wodę mineralną, choćby zaczynając od szklanki dziennie 
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na początek. Jeśli nie lubisz smaku czystej wody, warto dodać do niej 
kawałek sezonowych owoców (truskawkę, gruszkę) albo plaster cytry-
ny lub zielonego ogórka.

Dlaczego tak ważne jest to, co jem, kiedy choruję 
na: cukrzycę, choroby krążenia i inne?

To, co jemy, ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie. Najbardziej 
powszechne choroby, które jednocześnie zbierają największe żniwo, 
są chorobami dietozależnymi, a więc związane są z niewłaściwym od-
żywianiem i brakiem aktywności fizycznej. Należą do nich właśnie cu-
krzyca i choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba wień-
cowa, miażdżyca), ale i otyłość, choroby układu moczowego, choroby 
jelit, trzustki i wątroby, a także nowotwory i choroby oczu.

Niewłaściwa dieta może dawać sygnały w postaci dokuczliwych 
objawów nietolerancji pokarmowej, takich jak niestrawność czy swę-
dzenie skóry. W przypadku chorób reumatycznych może zaostrzać 
objawy. Warto w  takich przypadkach, oprócz konsultacji ze specja-
listą, przyjrzeć się swojej diecie i obserwować zależność między po-
jawianiem się objawów a spożywaniem wybranych produktów. Gdy 
mowa o  wartościowym jedzeniu, trudno nie wspomnieć o  anemii 
czy obniżonej odporności na infekcje. W wielu sytuacjach to właśnie 
jedzenie może nam pomóc wyjść z  choroby lub jej zapobiec. War-
to pamiętać, że również ogólnodostępne warzywa i zioła niosą dla 
naszego zdrowia wiele dobrego, nierzadko umożliwiając nam w ten 
sposób uniknięcie niepotrzebnego używania czy też nadużywania 
wielu lekarstw.

Dlaczego nie powinienem popijać leków sokiem 
grejpfrutowym?

Żywność wchodzi w  interakcje z  lekami i  potrafi zmieniać ich 
właściwości, osłabić, znieść albo wzmóc ich działanie. Warto szukać 
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informacji o  takich zależnościach na wykładach prozdrowotnych lub 
w internecie albo zapytać lekarza o produkty, których nie powinno się 
łączyć z zażywanymi lekarstwami.

Żeby być na diecie, trzeba kupować drogie 
produkty. I taka dieta nie ma smaku.

Warto spojrzeć na sposób odżywiania się, na przygotowywanie 
i planowanie posiłków jak na przygodę. Karmimy swoje ciało i umysł, 
żeby rosły silne i zdrowe – tyle tu przestrzeni do eksperymentowania! 
Jeśli skupimy się na sezonowych produktach, wcale nie będzie nas to 
wiele kosztowało.

Sześć zaleceń dotyczących czerpania radości z jedzenia

Zdrowe odżywianie to nie tylko dostarczanie odpowiednich propor-
cji składników odżywczych we właściwym czasie. Warto też zadbać 
o budowanie pozytywnych relacji z jedzeniem: ze spożywanymi pro-
duktami, z miejscem jedzenia i współtowarzyszami posiłków. Brzmi 
zabawnie? Zachęcamy do wprowadzenia do sposobu jedzenia ele-
mentów ceremonii. Spróbuj, być może zmieniając nastawienie i de-
lektując się tym, co w Twoich dłoniach i na talerzu, otworzysz się na 
przyjemność jedzenia i łatwiej będzie Ci zadbać o jego jakość i odpo-
wiednie porcje.
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Żeby chudnąć, trzeba jeść. Tylko spożywając odpowiednią ilość 
pożywienia w regularnych odstępach czasu możliwe jest,  
aby dostarczyć organizmowi wszystko, czego potrzebuje. 

Im dłuższe przerwy stosujemy, tym więcej tłuszczu zostanie 
zmagazynowane na „czas głodówki”, który sami sobie spra-
wiamy. Ponadto im rzadziej jemy, tym jelita stają się mniej 

aktywne, wolniej trawią i wchłaniają. Człowiek nie wielbłąd – 
pić musi. Woda jest jednym z ważniejszych elementów dobrych 

zmian. Nawet jeśli pragnienie jest niewielkie, warto organizm 
przyzwyczaić do wody i pić między posiłkami wodę średnio- lub 

wysokozmineralizowaną. Dobrym rozwiązaniem jest podzie-
lenie butelki wody zwykłym pisakiem na godziny w ciągu dnia, 

w których powinniśmy wypić dany jej poziom.
Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz 

Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia „Kierunek Zdrowie” 
Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu”

Poniższych sześć zaleceń może pomóc we wprowadzeniu pozy-
tywnych zmian w  trybie życia oraz we wspieraniu dobrego zdrowia. 
Zostały one przygotowane na podstawie  materiałów kampanii „We 
love eating!”, która podkreśla ważną rolę zdrowej żywności jako części 
składowej zdrowego stylu życia.
1. Radość zdrowego kupowania. Zdrowe odżywianie w  dużym 

stopniu zależy od zawartości naszej kuchni – doskonałą inwestycją 
jest więc poświęcenie nieco więcej czasu na dokonywanie 
odpowiednich wyborów podczas kupowania żywności.

2. Radość gotowania. Gotowanie jest doskonałym sposobem na 
zdrowsze odżywianie się oraz dzielenie się wiedzą i przepisami z in-
nymi osobami.

3. Radość spożywania wspólnych posiłków. Posiłki są doskonałą 
okazją do żartowania, opowiadania i miłego spędzania czasu z  in-
nymi ludźmi, czy to z członkami rodziny i przyjaciółmi, czy też z zu-
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pełnie nowymi znajomymi. Są również świetną okazją do nabiera-
nia zdrowych nawyków!

4. Radość picia wody. Woda stanowi ponad połowę masy ciała czło-
wieka. Każda komórka Twojego organizmu potrzebuje wody. Dzię-
ki poniższym wskazówkom możesz zapewnić sobie wystarczającą 
dzienną ilość płynów.

5. Radość spożywania kolorowych warzyw i  owoców. Kolorowe 
owoce i  warzywa zawierają wiele witamin, których potrzebuje 
Twój organizm, oraz przeciwutleniaczy, które wspomagają ochro-
nę przed przewlekłymi chorobami, takimi jak nowotwory i choroby 
układu krążenia.

6. Radość z aktywności fizycznej (zob. też rozdział „Sport i  tury-
styka”). Korzyści z aktywności fizycznej znacznie wykraczają poza 
samo tylko utrzymywanie odpowiedniej wagi. Dzięki ćwiczeniom 
zwiększa się odporność na choroby, poprawia się jakość snu, polep-
sza się nastrój i zwiększa energia.

W prowadzonym przez Centrum Inicjatyw Senioralnych Punkcie In-
formacji 60+ co jakiś czas pojawiają się informacje na temat możliwości 
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nieodpłatnej porady dietetycznej lub udziału w warsztatach kulinar-
nych. Wiele świetnie działających organizacji pozarządowych, jak na 
przykład Psyche Soma Polis (zob. też rozdział „Dane teleadresowe”) 
zajmuje się wspieraniem osób z doświadczeniem choroby nowotwo-
rowej między innymi poprzez edukację w zakresie diety odpowiedniej 
w procesie zdrowienia.

W Punkcie Informacji 60+ znajdziesz również oferty otwartych pre-
lekcji i wykładów na temat diety, warsztatów zdrowotnych i  kulinar-
nych, indywidualnych porad dietetycznych, grup wsparcia, geriatrycz-
nej poradni dietetycznej oraz aktualne projekty realizowane z myślą 
o edukacji w zakresie diety optymalnej dla wieku i stanu zdrowia.

Osoby korzystające z  internetu zachęcamy do odwiedzania stron 
z ciekawymi programami kulinarnymi i do samodzielnego poszukiwa-
nia nowych przepisów. Byłoby świetnie, gdybyście podzielili się swoimi 
odkryciami z przyjaciółmi i znajomymi!

Nasze dietetyczne rozważania zdecydowaliśmy się zamknąć słowa-
mi naszej wolontariuszki Krystyny:

Źle się czułam, miałam złe wyniki, podwyższone ciśnienie 
i poziom cukru. Istniało niebezpieczeństwo, że rozwinie się 
u mnie cukrzyca. Kłopoty z sercem, nadwaga i ból pleców 

sprawiały, że poruszanie się przychodziło mi z trudem. Poczu-
łam strach, a potem złość. Nie jestem w końcu jeszcze taka stara, 

chciałabym pożyć i czuć się dobrze. Zawzięłam się i zaczęłam 
czytać książki o żywieniu, w internecie szukałam artykułów 

i przepisów. Poszłam na bezpłatną poradę dietetyczną, zaczę-
łam chodzić na wykłady i warsztaty o żywieniu. Zmieniłam 

nawyki, zaczęłam kupować inne produkty i inaczej gotować, 
zaczęłam ćwiczyć, schudłam. Poczułam się lepiej, wyniki się 
poprawiły. Mimo to, nie wyobrażam sobie teraz powrotu do 

starych nawyków. Dzisiaj uczę moje wnuki, co jest zdrowe, 
gotują razem ze mną. Zależy mi na ich zdrowiu.

Krystyna, 70 lat
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czyli o uważnej dbałości o siebie

Przygotowując materiały do tego rozdziału, korzystaliśmy z informacji 
zawartych na stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia www.mz.gov.pl.

Stan informacji aktualny na listopad 2019.

Większość z nas chciałaby żyć długo i zdrowo. Marzymy o tym, by 
proces starzenia się naszego organizmu przebiegał łagodnie, możli-
wie bez chorób i dolegliwości, zbyt często odbierających nam radość 
i komfort życia. I choć nie na wszystko mamy wpływ, to jednak warto 
wyposażyć się w informacje i wiedzę, które wesprą nas w dbałości o na-
sze zdrowie i pozwolą częściej zapobiegać chorobom (lub ich nawro-
tom), niż je leczyć.

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Chciałabym skorzystać z badań profilaktycznych. 
Czy mam taką możliwość?

 x Gdzie mogę szukać pomocy medycznej 
po godzinie 18.00?

 x Koleżanka ma na lodówce taką naklejkę „Poznańskie 
Pudełko Życia”, mówiła, że i ja powinnam się w takie 
zaopatrzyć. Na czym to polega?
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 x Tyle mówią w telewizji o programie darmowych leków 
„Leki 75+”. Na czym to polega?

 x Czy osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści przysługują jakieś szczególne uprawnienia?

 x Czym zajmuje się lekarz geriatra? Dlaczego miałabym 
zmieniać moich lekarzy na geriatrę?

 x Gdzie można znaleźć lekarza geriatrę?

 x Czy w Poznaniu jest takie miejsce, gdzie można 
skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych?

 x Choruję na raka. Teraz jest w porządku, ale chciałabym 
porozmawiać z ludźmi, którzy przeszli to, co ja. Czy są 
takie miejsca w Poznaniu?

 x Mam w rodzinie osobę cierpiącą na chorobę 
Alzheimera, Parkinsona. Gdzie mogę szukać pomocy 
i wsparcia?

 x Kiedy warto rozważyć ubezwłasnowolnienie?

 x Na czym polega opieka pielęgniarki środowiskowej 
i położnej? Czy mam do niej prawo?

 x Gdzie mogę zgłosić problem związany 
z uzależnieniem?
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M Y  O D P O W I A D A M Y

Bądźmy mądrzy zawczasu, czyli o badaniach profilaktycznych.

Chciałabym skorzystać z badań profilaktycznych. 
Czy mam taką możliwość?

Jeśli chcemy aktywnie korzystać z wolnego czasu, warto żebyśmy 
wszechstronnie dbali o swój organizm. Pamiętajmy o byciu pod stałą 
opieka lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza geriatry.

Programy profilaktyczne

W Poznaniu można skorzystać z wielu prozdrowotnych akcji profilak-
tycznych. Wśród nich są na przykład „białe soboty”, podczas których 
można wykonać podstawowe, a niekiedy i specjalistyczne, nieodpłat-
ne badania profilaktyczne.

Więcej informacji udziela Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania, tel. 61 878 54 29.

Szczepienia profilaktyczne

W okresie jesienno-zimowym warto pomyśleć o zaszczepieniu się prze-
ciwko grypie. Większość zakładów podstawowej opieki zdrowotnej wy-
konuje takie szczepienia za opłatą. Zalecenie do wykonania szczepienia 
wystawia lekarz rodzinny po przeprowadzeniu badania. Na przełomie 
października i listopada można także skorzystać ze szczepień przeciw 
grypie dofinansowanych przez Miasto.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz Centrum Inicjatyw 
Senioralnych.
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Rządowe programy profilaktyczne

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

Ten program profilaktyczny skierowany jest do kobiet najbardziej za-
grożonych rakiem piersi – w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 
dwa lata nie miały wykonywanej mammografii oraz tych, które otrzy-
mały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammo-
graficznego po upływie 12 miesięcy.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet najbardziej zagro-
żonych rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu 
ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologiczne-
go.

Aby dowiedzieć się więcej na temat planowanych i realizowanych 
programów profilaktycznych, warto skontaktować się z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań 
Telefoniczna Informacja Pacjenta – bezpłatnie, całą dobę, 7 dni w ty-
godniu, tel. 800 190 590 
tel. 61 850 60 36, 61 850 60 72  
centrala@nfz-poznan.pl 
www.nfz-poznan.pl 
adres do korespondencji:  
ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań
TIP, czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta gwarantuje uzyskanie szyb-
kiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzwoniąc pod numer 800 190 590, 
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będzie można dowiedzieć się m.in., jak uzyskać kartę EKUZ, jakie pra-
wa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy 
szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też 
jakich formalności należy dopełnić, by skorzystać z  leczenia uzdrowi-
skowego.

Poznaj swoje prawa, pacjencie!

Jako użytkownicy usług związanych z opieką zdrowotną nabywamy 
pewne prawa. Warto je znać, pamiętać o nich i z nich korzystać. Róbmy 
to śmiało – od tego zależy nasze zdrowie i  jakość świadczonej opieki 
zdrowotnej, zarówno w przychodni rodzinnej, jak i  innych ośrodkach 
zdrowia, ambulatoriach, aptekach, poradniach specjalistycznych i szpi-
talach.

Poznaj swoje prawa i naucz się z nich korzystać

 y Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
 y Masz prawo do poszanowania godności i intymności.
 y Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim sta-

nie zdrowia.
 y Masz prawo do zachowania w tajemnicy informacji na Twój temat.
 y Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowot-

nych.
 y Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej 
Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

 y Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzin-
nego.

 y Masz prawo do opieki duszpasterskiej.
 y Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia 

lekarza.
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 y Masz prawo do dochodzenia swoich praw.
 y Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów lecz-

niczych.
 y Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozy-

cie.

Rozwinięcie praw pacjenta znajduje się na stronie www.mz.gov.pl. 
Możemy je też wydrukować w Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Gdzie mogę szukać pomocy medycznej 
po godzinie 18.00?

Kiedy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej kończą swoją pracę 
w przychodniach rodzinnych, w godzinach od 18.00 do 8.00, a także 
w  soboty, niedziele i  święta możemy skorzystać z usług tzw. wieczo-
rynki. Wykaz adresów umieściliśmy na końcu przewodnika.

Z tej formy opieki zdrowotnej mamy prawo skorzystać w stanach 
nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, kiedy musimy reagować szyb-
ko i  jednocześnie nie ma bezpośredniego stanu zagrożenia życia lub 
zagrożenia poważnego uszczerbku na zdrowiu. W  ramach tej opieki 
nie można zatem uzyskać recepty na leki stosowane w  leczeniu prze-
wlekłym, wizyty kontrolnej w związku z leczeniem rozpoczętym wcze-
śniej oraz rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia. Opieka lekarza 
w ramach „wieczorynki”, podobnie jak opieka lekarza POZ, jest bezpłat-
na, nie obowiązuje rejonizacja ani skierowanie. Informację o tym, gdzie 
w Twoim rejonie świadczona jest ta usługa, można otrzymać od lekarza 
POZ, w wojewódzkim oddziale NFZ lub pod numerem Telefonicznej In-
formacji Pacjenta 800 190 590.

Wizyta domowa w ramach „wieczorynki”

Jeśli stan zdrowia nie pozwala nam na to, by wyjść z domu i samodziel-
nie dotrzeć do lekarza, w ramach tej formy pomocy możemy również 
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zamówić wizytę domową. Co ważne – w przypadku wizyt domowych 
w ramach „wieczorynek” – obowiązuje rejonizacja, to znaczy, że każda 
placówka ma „swój” rejon, w którym realizuje wizyty domowe. Rejony 
realizacji wizyt domowych wraz z danymi placówek dostępne są w każ-
dej przychodni lub pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 
800 190 590.

Rehabilitacja lecznicza
Zob. rozdział „Sport i turystyka”.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Osoby, które borykają się z zaburzeniem psychicznym oraz osoby, które 
szukają wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z naduży-
waniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych mogą sko-
rzystać ze świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycz-
nej i  leczenia uzależnień. Z  tych ostatnich skorzystać mogą również 
członkowie i członkinie rodzin osoby zmagającej się z uzależnieniem.

W zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta leczenie jest pro-
wadzone w warunkach stacjonarnych, dziennych i  ambulatoryjnych. 
Adresy i telefony Poradni Zdrowia Psychicznego lub Poradni Leczenia 
Uzależnień można uzyskać pod numerem telefonu 800 190 590. 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Zob. rozdział „Wsparcie i opieka”.

Ratownictwo medyczne

Czasami potrzebujemy pomocy w sytuacji nagłej, takiej, którą ocenia-
my jako zagrażającą życiu. Kontaktujemy się wówczas z pogotowiem, 
czyli korzystamy ze świadczeń z  zakresu ratownictwa medycznego 
w warunkach pozaszpitalnych.

Kiedy dzwonimy na pogotowie, osoba po drugiej stronie słuchaw-
ki, czyli dyspozytor, przeprowadza z nami rozmowę i na tej podstawie 
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podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania. Może się tak 
zdarzyć, że dyspozytor zdecyduje o odmowie przysłania karetki – ma 
wówczas obowiązek w  trybie natychmiastowym wskazać inną formę 
pomocy medycznej. Może to być tzw. „wieczorynka” albo polecenie 
udania się do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Nie zawsze potrafimy samodzielnie ocenić, czy stan zdrowia osoby 
potrzebującej pomocy jest taki, że istnieje zagrożenie życia. Nie wahaj 
się dzwonić na telefon alarmowy 112 lub 999 – doświadczony i profe-
sjonalnie przygotowany dyspozytor na pewno Ci pomoże.

Pracownicy służb ratunkowych nie pobierają opłat za nie-
uzasadnione wezwanie karetki.

Koleżanka ma na lodówce taką naklejkę 
„Poznańskie Pudełko Życia”, mówiła, że i ja 
powinnam się w takie zaopatrzyć.  
Na czym to polega?

Poznańskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia po-
mocy w  stanach zagrożenia zdrowia i  życia. W pudełku znajduje się 
dwustronna karta informacyjna – kluczowa dla sprawnego przeprowa-
dzenia akcji ratunkowej. Karta składa się z dwóch części, które należy 
wypełnić drukowanymi literami. Wpisujemy tam informacje o swoim 
stanie zdrowia i zażywanych lekach oraz dane osoby, którą chcemy po-
wiadomić na wypadek konieczności hospitalizacji.

Poznańskie Pudełko Życia zostało stworzone dla osób mieszkają-
cych na terenie Poznania.

Część medyczną dotyczącą przebytych chorób, operacji 
i zażywanych leków wypełnia lekarz, który też powinien 
się pod tymi informacjami podpisać.
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Poznańskie Pudełko Życia można odebrać w  siedzibie Centrum 
Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24, w Centrum Infor-
macji Miejskiej przy ul. Ratajczaka 44 oraz w  Informacji Turystycznej 
na Starym Rynku 59/60. Zapotrzebowanie na pudełko można zgłosić 
w każdej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Więcej informacji 
na ten temat można znaleźć pod numerem tel. 61 847 21 11.

W celu udaremnienia ewentualnych prób oszustwa orga-
nizatorzy informują, że Poznańskie Pudełko Życia jest bez-
płatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pudełek po 
domach.
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Leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa

Jeśli szukasz wsparcia dla procesu zdrowienia czy rehabilitacji, warto 
rozważyć wyjazd do uzdrowiska. W lecznictwie uzdrowiskowym wyko-
rzystuje się z dużym powodzeniem naturalne surowce lecznicze i za-
biegi fizjoterapeutyczne oraz lecznicze właściwości klimatu. Któż z nas 
nie zna kojącego działania szumu morza czy zapachu lasu? Na leczenie 
uzdrowiskowe skieruje nas lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czy-
li np. lekarz rodzinny lub specjalista. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w siedzibie NFZ lub pod numerem telefonu 800 190 590 (bez-
płatna infolinia, dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu).

Tyle mówią w telewizji o programie darmowych 
leków „Leki 75+”. Na czym to polega?

W  2016 roku uruchomiono rządowy program refundacji wybra-
nych leków dla osób, które ukończyły 75. rok życia. Warto wiedzieć, że:

 y nie ma jednej, zamkniętej listy refundowanych leków (lista zmienia 
się co 2 miesiące i jest na niej coraz więcej pozycji);

 y programem objęte są leki stosowane w leczeniu chorób wieku po-
deszłego (głównie choroby przewlekłe: choroby serca i układu krą-
żenia, choroba Parkinsona, osteoporoza);

 y pełna lista aktualnie refundowanych leków jest dostępna na spe-
cjalnej stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, www.75plus.
mz.gov.pl.

Czy osobom ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności przysługują jakieś szczególne uprawnienia?

Od lipca 2018 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności mają m.in. prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń 
opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki), świadczeń w  szpitalach, 
usług farmaceutycznych w aptekach oraz świadczeń rehabilitacji lecz-
niczej. Mogą one również w określonym zakresie korzystać z wybra-
nych wyrobów medycznych oraz uzyskać bez skierowania dostęp do 
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niektórych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Szczegóło-
we informacje na ten temat można uzyskać, dzwoniąc na infolinię TIP, 
czyli Telefoniczną Informację Pacjenta, pod numer tel. 800 190 590.

Czym zajmuje się lekarz geriatra? Dlaczego 
miałabym zmieniać moich lekarzy na geriatrę?

Dawno temu nikt nie myślał o tym, żeby dzieci kierować do inne-
go lekarza niż do internisty. Dzisiaj, nie zastanawiając się, udajemy się 
z maluchami do pediatry – lekarza specjalizującego się w leczeniu cho-
rób wieku dziecięcego. Podobnie jest z geriatrią. Geriatra to lekarz zaj-
mujący się chorobami wieku podeszłego.

Dlaczego warto mieć swojego geriatrę? Przede wszystkim dlatego, 
że w czasie późnej dorosłości towarzyszą nam nierzadko różne choro-
by równolegle, a co za tym idzie stosujemy często wiele leków, których 
działanie nie zawsze się ze sobą zgadza.

Zgodnie z definicją geriatra to lekarz zajmujący się dba-
niem o zdrowie osób po 65. roku życia, które zmagają się 
z wieloma chorobami naraz, mają niespecyficzne objawy 
i  zachowania lub zaburzenia osobowości oraz zażywają 
wiele lekarstw.

Aby skorzystać z porady lekarza geriatry, potrzebne jest 
skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego. Seniora może też umówić 
na wizytę członek rodziny. Szersze spojrzenie geriatry na 
stan zdrowia seniora, znajomość specyfiki starzenia się 
w  aspekcie upadków i  ryzyka złamań pozwala uniknąć 
długotrwałych hospitalizacji. Dla osoby starszej hospita-
lizacja powinna być absolutną ostatecznością, ponieważ 
niekorzystnie wpływa to na jej psychikę!
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Gdzie można znaleźć lekarza geriatrę?

 W Poznaniu działają cztery poradnie geriatryczne (stan na listopad 
2019):

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Al. Solidarności 36, rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00-18.00 pod numerem telefonu 61 647 77 15 lub mailowo 
rejestracja@posum.pl. Do lekarza można zarejestrować się także bez-
pośrednio (osobiście lub przy pomocy innych osób).

Do lekarza geriatry w POSUM można zarejestrować się bezpośred-
nio (osobiście lub przy pomocy innych osób) od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7.30–19.00. 

Zespół poradni specjalistycznych „Medyk” 
Do lekarza geriatry można zarejestrować się bezpośrednio (osobiście, 
telefonicznie lub przy pomocy innych osób) od poniedziałku do piątku. 
Kontakt: ul. Świt 47, tel. 61 861 63 84.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej 
„Hospicjum Domowe”
ul. Bednarska 4, tel. 61 855 11 76, 504 027 738 (rejestracja), list@hospi-
cjum-domowe.poznan.pl.

Do lekarza geriatry w Hospicjum Domowym można zarejestrować 
się bezpośrednio (osobiście lub przy pomocy innych osób) od ponie-
działku do piątku w godzinach 8.00–16.00. Dostępna jest również usłu-
ga wentylacji domowej. Wszystkie świadczenia w WSWOP „Hospicjum 
 Domowe” są bezpłatne, finansowane w  ramach NFZ. Przy Hospicjum 
Domowym działa Poznańskie Centrum Seniora, którego zadaniem jest 
poprawa jakości życia osób starszych i  ich rodzin. Działalność Poznań-
skiego Centrum Seniora to przede wszystkim ułatwienie dostępu do bez-
płatnych badań i konsultacji medycznych. Mieszkańcy Poznania mogą 
korzystać z darmowych usług, takich jak opieka geriatry i pielęgniarek, 
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badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, porad prawnych, 
psychologicznych i  dietetycznych. Placówka oferuje również zajęcia 
rehabilitacji pamięci i orientacji, szkolenia dla rodzin i/lub opiekunów 
osób starszych, a  także warsztaty komputerowe. Kontakt telefoniczny: 
61 847 41 66.

Poradnia geriatryczna w ramach Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego UM *mps
Do lekarza geriatry można zarejestrować się bezpośrednio (osobiście, 
telefonicznie lub przy pomocy innych osób) od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00–13.00. 
Kontakt: os. Rusa 55 (w budynku Hospicjum Palium), tel. 61 873 83 12.

Czy w Poznaniu jest takie miejsce, gdzie można 
skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych?

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mogileńskiej 42 *mps
W Poznaniu działa Zakład Opiekuńczo Leczniczy oraz Ośrodek Rehabi-
litacji Dziennej, a także Oddział Opiekuńczo-Leczniczy dla osób niewy-
magających całodobowego nadzoru medycznego, których stan zdro-
wia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych. 
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia całodobową opiekę i  świad-
czenia medyczne. 

Zadaniem Oddziału jest objęcie pacjenta kompleksową opieką le-
karską, pielęgniarską i rehabilitacyjną.

Ośrodek dziennego pobytu przy ul. Mogileńskiej 42 sprawuje opie-
kę nad osobami po 60. roku życia, które utraciły radość życia, nie są 
w stanie samodzielnie przebywać bez opieki innych osób, przeżywają 
uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku, czują się nieprzy-
stosowane i  niepotrzebne, są apatyczne i bezradne, mają trudności 
z wykonywaniem codziennych czynności. Kontakt do ośrodka znajdu-
je się na końcu przewodnika.
Kontakt: 61 873 87 00.
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Poznańskie hospicja i opieka paliatywna

Opieka paliatywno-hospicyjna jest częścią gwarantowanej, powszech-
nej opieki zdrowotnej i ma na celu roztoczenie wszechstronnej opieki 
nad chorymi w terminalnej fazie choroby. Opieka ta uwzględnia potrze-
by psychiczne, socjalne, duchowe i somatyczne chorych oraz wspiera 
rodzinę w trakcie choroby bliskiej osoby i w okresie osierocenia. Jest 
ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bó-
lowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie 
cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Najczęściej wymagane dokumenty to: skierowanie od lekarza rodzin-
nego do objęcia opieką hospicjum domowego, kopia wypisu ze szpitala 
zawierająca rozpoznanie, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W  Poznaniu można skorzystać ze wsparcia Hospicjum Domowe-
go prowadzonego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy 
Opieki Paliatywnej oraz Hospicjum Palium zorganizowanego przez 
Polskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej.

Hospicjum Domowe
Hospicjum prowadzi poradnię geriatryczną oraz poradnię medycyny 
paliatywnej.
Kontakt: ul. Bednarska 4. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00–16.00, tel. 61 855 11 76.

Polskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Hospicjum Palium
Hospicjum prowadzi poradnię medycyny paliatywnej, hospicjum do-
mowe, oddział medycyny paliatywnej, poradnię psychologiczną, ośro-
dek rehabilitacji dziennej wraz z pracownią fizjoterapii. W Hospicjum 
Palium można też skorzystać z usług pracownika socjalnego, poradni 
leczenia bólu przewlekłego, poradni chirurgii ogólnej (ukierunkowa-
nej na leczenie ran przewlekłych) i poradni geriatrycznej (dla osób star-
szych borykających się ze złożonymi problemami zdrowotnymi).
Kontakt: os. Rusa 55. Rejestracja: tel. 61 873 83 12.
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Choruję na raka. Teraz jest w porządku, ale 
chciałabym porozmawiać z ludźmi, którzy przeszli 
to, co ja. Czy są takie miejsca w Poznaniu?

Tak i to działające z dużą wrażliwością na potrzeby zarówno osób 
z historią onkologiczną, jak i ich rodziny i przyjaciół. Poniżej zamieścili-
śmy krótkie opisy współpracujących z nami organizacji poza rządowych.

Stowarzyszenie Psyche Soma Polis – Akademia Walki z Rakiem
Stowarzyszenie Psyche Soma Polis świadczy pomoc psychologiczną 
dla osób z  doświadczeniem choroby onkologicznej oraz dla ich ro-
dzin. Pracownicy stowarzyszenia doskonale wiedzą, jak wielką rolę 
w procesie zdrowienia odgrywa samopoczucie osób chorujących, dla-
tego głównym celem prowadzonej przez stowarzyszenie Akademii 
Walki z  Rakiem jest wzmacnianie kondycji podopiecznych, pomoc 
w walce z  lękiem oraz dążenie do zminimalizowania poziomu odczu-
wanego stresu związanego z trudami procesu leczenia.
Kontakt: ul.  Wierzbięcice 18/5, 61-663 Poznań, tel. 61  820  27  46, 
502 994 497 lub 501 080 663. Czynne od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00–21.00.

Fundacja Rak Off
Misją fundacji Rak Off jest tworzenie ośrodków pomocy dla osób z do-
świadczeniem choroby nowotworowej, w  których osoby chorujące 
będą mogły zasięgać bezpłatnych porad w wyspecjalizowanych gabi-
netach w  zakresie: psychoonkologii, dietetyki, onkologii, alternatyw-
nych metod leczenia.
Kontakt: Fundacja Rak Off, ul. Nehringa 6/6, tel. 883 655 633.

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”
Głównym celem Towarzystwa jest niesienie pomocy innym przez 
wszechstronną rehabilitację kobiet po leczeniu raka piersi, szerzenie 
wiedzy na temat profilaktyki, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji. 
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W ofercie można znaleźć między innymi zajęcia: tai chi, jogę, spotkania 
z psychologiem (grupowe oraz indywidualne), choreoterapię i masaż 
limfatyczny.
Kontakt: ul. Piastowska 38, tel. 61 833 36 65 (pn., śr., czw., pt. w godzi-
nach 10.00-15.00, wt. w godzinach 14.00-19.00).

Mam w rodzinie osobę cierpiącą na chorobę 
Alzheimera, Parkinsona. Gdzie mogę szukać 
pomocy i wsparcia?

W Poznaniu działa kilka stowarzyszeń niosących pomoc, wiedzę 
i wsparcie dla osób chorych i ich rodzin. Zachęcamy do kontaktu!

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą 
Alzheimera
Kontakt: ul. Wierzbowa 2/2, tel. 61 224  50  85, poniedziałki i środy 
w godz. 15.00-17.00.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Kontakt: ul. Garczyńskiego 13, 61-527 Poznań,  
tel. 61 306 76 77, 503 186 403, 513 100 950.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
Kontakt: ul. Kasprzaka 34B/2, 60-237 Poznań,  
tel.  505 108 385 w środy w godzinach 11.00-14.00.

Kiedy warto rozważyć ubezwłasnowolnienie?

Choroby związane z wiekiem, między innymi schorzenia demen-
cyjne, trwałe schorzenia somatyczne czy choroba Alzheimera powo-
dują, że osoby żyjące z  tymi chorobami z  czasem mogą tracić zdol-
ność i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących 
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codziennych spraw. Może to dotyczyć robienia zakupów, płacenia 
rachunków, pobierania emerytury, spraw osobistych i majątkowych. 
Często takie decyzje mogą być nieracjonalne i szkodliwe dla osób je 
podejmujących. Jeśli osoba starsza nie jest świadoma swoich czynów 
i ich konsekwencji, wówczas użytecznym rozwiązaniem może być de-
cyzja o ubezwłasnowolnieniu częściowym lub całkowitym.

Procedurę ubezwłasnowolnienia można również przeprowadzić 
wówczas, gdy seniorka lub senior nie jest w  stanie samodzielnie po-
kierować swoim postępowaniem z uwagi na towarzyszące zaburzenie 
psychiczne.

Wniosek o  ubezwłasnowolnienie składany jest do sądu okręgo-
wego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której 
wniosek dotyczy.

Absolutnie konieczne jest w takim postępowaniu (jeśli to możliwe), 
ze względu na potrzebę uszanowania podmiotowości osoby starszej, 
jak i możliwości licznych nadużyć, wysłuchanie osoby, w odniesieniu 
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do której toczy się postępowanie. Warto wcześniej skonsultować się 
z prawnikiem, który doradzi najkorzystniejsze dla rodziny rozwiązania.

Na czym polega opieka pielęgniarki 
środowiskowej i położnej? Czy mam do niej prawo?

W  ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich osób, 
które opłacają składki ubezpieczenia zdrowotnego, oprócz usług le-
karza rodzinnego, dostępne są także usługi pielęgniarki środowisko-
wej i położnej. Warto wiedzieć, że położna zajmuje się zdrowiem ko-
biet w całym cyklu ich życia. Podobnie jak lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej – pielęgniarkę i położną można wybrać i nie jesteśmy zo-
bowiązani miejscem zamieszkania do wyboru zgodnego „z rejonem”.

Pielęgniarka środowiskowa i  położna mają obowiązek 
świadczyć usługi w domu pacjenta oraz w placówce zdro-
wia według harmonogramu w dni powszednie w godzi-
nach od 8.00 do 18.00. Do zadań pielęgniarek zalicza się 
między innymi promocję zdrowia i  profilaktykę (porad-
nictwo) w zakresie zdrowego odżywiania, promocję zdro-
wego trybu życia, ale także rozpoznawania problemów 
zdrowotnych u swoich podopiecznych i organizację grup 
wsparcia. Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą 
odmówić żadnemu świadczeniobiorcy zapisania się na 
listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć czy stan 
zdrowia. Jedyne ograniczenia mogące zaistnieć podczas 
składania deklaracji mogą wynikać z utrudnienia i ogra-
niczenia dostępności do świadczeń z powodu zbyt dużej 
liczby świadczeniobiorców na liście i  dużej odległości 
pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem udzielania 
świadczeń.
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Gdzie mogę zgłosić problem związany 
z uzależnieniem?

Osoby, które zmagają się z uzależnieniem od substancji psychoak-
tywnych, mogą zgłosić się do poradni leczenia uzależnień i współuza-
leżnień bez skierowania. Osoby współuzależnione, czyli te, które cierpią 
w wyniku nadużywania substancji psychoaktywnych przez członka ro-
dziny lub inne osoby bliskie, chcąc uzyskać pomoc w poradni, powinny 
mieć ze sobą skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W Poznaniu działa wiele poradni i instytucji, w których dowiedzieć 
się można, jak i gdzie uzyskamy wsparcie w  radzeniu sobie z uzależ-
nieniem własnym lub bliskich nam ludzi. O pomoc w tym zakresie mo-
żesz zapytać, dzwoniąc na infolinię TIP, czyli Telefoniczną Informację 
Pacjenta, pod numer tel. 800 190 590. Wsparcie uzyskasz też m.in. we 
Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Wykaz spotkań oraz adresy 
poradni leczenia uzależnień znajdziesz w Punkcie Informacyjno-Kon-
taktowym AA.

Kontakt: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28A, Telefon Zaufa-
nia 61 853 16 16, codziennie w  godz. 18.00-22.00, Infolinia AA: tel. 
801 033 242, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-21.00 oraz 
w soboty i niedziele w godz. 16.00-21.00.
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czyli o tym, kto udzieli nam wsparcia w życiowych 
trudnościach

Bardzo często szukacie u nas informacji na temat bezpłatnych porad 
prawnych i psychologicznych. Mamy możliwość zaprosić Was do nas 
lub do jednego z  licznych punktów poznańskiego systemu bezpłat-
nych porad. Ogromnie cieszy nas, kiedy dowiadujemy się, że niektóre 
z Waszych problemów znalazły rozwiązanie i udało się Wam powrócić 
do życiowej równowagi.

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Chciałabym skorzystać z porady prawnej. Nie mam 
pieniędzy na opłacenie prawnika, gdzie mogę szukać 
pomocy?

 x Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 x Moja znajoma była na warsztatach dotyczących 
mediacji. Na czym to polega i kiedy mogę z mediacji 
skorzystać?

 x Moja daleka kuzynka otrzymuje od dzieci alimenty. 
Do tej pory myślałam, że to tylko obowiązek rodziców. 
Jak to jest?

 x Chciałabym przygotować testament. Wolę nie czekać 
na moment, kiedy nie będę mogła już tego zrobić 
świadomie. Jak mam podejść do tego tematu?
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 x Czytałam w prasie, że w Poznaniu działa Miejska Rada 
Seniorów i że ma swoje dyżury. Na czym to polega?

 x Moja znajoma była u Państwa kilka razy i rozmawiała 
z panią psycholog. Mówiła, że jej to pomogło. Na czym 
polega takie spotkanie?

 x Słyszałam również o tym, że raz w miesiącu spotyka się 
z psycholożką grupa seniorów i seniorek. Czy to jest 
zamknięta grupa?

 x Czy w Poznaniu działa telefon zaufania dla osób 
starszych?

 x Gdzie mogę zadzwonić, kiedy potrzebuję 
natychmiastowej pomocy?

 x Czasami słyszę, że u znajomych w rodzinie źle się 
dzieje. Co mogę zrobić, jeśli jestem świadkiem 
przemocy?

M Y  O D P O W I A D A M Y

Chciałabym skorzystać z porady prawnej. Nie mam 
pieniędzy na opłacenie prawnika, gdzie mogę 
szukać pomocy?

Bezpłatne porady prawne w Poznaniu

Bardzo często dzwonicie do nas z problemami prawnymi. Dotyczą one 
najczęściej spraw urzędowych, mieszkaniowych i spadkowych. Czasa-
mi nie jesteście pewni swoich praw jako lokatorzy, pacjenci czy emery-
ci. W Poznaniu wiele jest miejsc, w których można uzyskać bezpłatną 
pomoc prawną lub skonsultować się w  sprawie możliwości zaradze-
nia problemowi. Takie spotkania organizujemy w  siedzibie Centrum 
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Inicjatyw Senioralnych, ale i w wielu innych punktach osoby po 65. 
roku życia mogą skorzystać z bezpłatnej porady.

Bezpłatne porady prawne w Centrum Inicjatyw Senioralnych
Dyżury odbywają się kilka razy w miesiącu. Zapisy i  informacje: 

61 847 21 11 lub 842 35 09. Z porad korzystać mogą osoby po 50. roku 
życia. Udzielający porad prawnicy i radcy prawni nie mogą reprezento-
wać Was w sądzie.

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Poznania
Na początku 2016 roku w całej Polsce rozpoczął funkcjonowanie 

system darmowej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna i nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli chcesz skorzystać z nieodpłatnej  pomocy prawnej, zostaniesz 
poproszony o złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jesteś w sta-
nie pokryć kosztów usługi. Oświadczenie składa się osobie udzielającej 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności 
zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Aby skorzystać z bezpłatnej 
porady należy zadzwonić pod numer infolinii miejskiej Poznań Kontakt 
61 646 33 44 (czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00).

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 y sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu;

 y udzieleniu informacji o stanie prawnym i przysługujących upraw-
nieniach lub obowiązkach;
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 y wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 y pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma pro-

cesowego;
 y sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie 
sądowe lub sądowo-administracyjne.

Podczas porad udzielanych w Centrum Inicjatyw Senioral-
nych dominują tematy z zakresu prawa cywilnego, rodzin-

nego i prawa ubezpieczeń społecznych. Jednak najczęściej 
seniorzy zgłaszają się ze sprawami spadkowymi, związanymi 

z odwołaniem darowizny dokonanej na rzecz osoby bliskiej 
oraz dotyczącymi prowadzonych przeciwko nim postępowa-

niom egzekucyjnym. Zdarzają się również sprawy rozwodowe 
oraz dotyczące alimentów. Osoby starsze są zainteresowane 

uzyskaniem informacji na temat praw przysługujących im 
jako najemcom lokali mieszkalnych. Seniorzy oczekują od nas 

przede wszystkim wyjaśnienia im treści kierowanych do nich 
pism sądowych i urzędowych, a także wskazania im możliwości 

rozwiązania ich problemów prawnych.

zespół radców prawnych udzielających porad  
w Centrum Inicjatyw Senioralnych

Moja daleka kuzynka otrzymuje od dzieci alimenty. 
Do tej pory myślałam, że to tylko obowiązek 
rodziców. Jak to jest?

Rzeczywiście, to możliwe, że kuzynka otrzymuje alimenty od swo-
ich dzieci, ponieważ obowiązek dostarczania środków na utrzymanie 
obciąża krewnych w linii prostej. Oznacza to, że zarówno rodzice mają 
obowiązek dbać o  swoje dzieci, jak i dzieci powinny dbać o  swoich 
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rodziców. Jeśli doszło do rozwodu (a w  jego wyniku znacząco pogor-
szyła się sytuacja finansowa), najpierw należy zwrócić się o wsparcie 
do byłego współmałżonka, a dopiero w następnej kolejności do dzieci.

Rodzice mogą domagać się alimentów od pełnoletnich dzieci. 
Obowiązek alimentacyjny powstaje w  sytuacji niedostatku, jednak 
dzieci muszą mieć finansową możliwość udzielenia takiego wsparcia.

Niedostatek to stan, w  którym nie jesteśmy w  stanie 
zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnio-
nych potrzeb. Sąd, badając, czy wnioskująca o  alimenty 
osoba znajduje się w niedostatku musi stwierdzić, że takie 
uzasadnione potrzeby powinny być zaspokojone przez ali-
menty.

Chciałabym przygotować testament. Wolę nie cze-
kać na moment, kiedy nie będę mogła już tego zro-
bić świadomie. Jak mam podejść do tego tematu?

Doświadczenie pokazuje, że osoby, które uporządkowały swoje 
sprawy odpowiednio wcześnie, żyją spokojniej i mają większą kontro-
lę nad swoim życiem. Warto więc spokojnie zastanowić się, co i komu 
chcielibyśmy przekazać. Może to być rodzina, może to być również 
szczególnie ukochana organizacja charytatywna.

Testament może sporządzić każda osoba fizyczna mająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. Aby testament był ważny, piszący go 
musi być w stanie świadomie i swobodnie powziąć tę decyzję i wyrazić 
swoją wolę. Nie możemy działać pod wpływem groźby czy przymusu.

Warto pamiętać, że wola wyrażona w testamencie ma pierwszeństwo 
przed przepisami ustawy i dziedziczą osoby wskazane w testamencie.

Więcej informacji na temat sporządzania testamentów można uzy-
skać, korzystając z bezpłatnych porad prawnych.
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Napisz testament

W ramach kampanii „Napisz Testament” prowadzonej przez Funda-
cję „Otwarte Forum” działa telefon wsparcia. Dzwoniąc pod numer 500 
857 074, można zadać prawnikowi pytanie dotyczące prawa spadko-
wego. Infolinia czynna jest: we wtorki w godz. 16.00-17.00, w czwart-
ki w godz. 11.00-12.00. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem 
Twojego operatora. Więcej informacji na www.napisztestament.org.pl.

Czytałam w prasie, że w Poznaniu działa Miejska 
Rada Seniorów i że ma swoje dyżury.  
Na czym to polega?

Poznańska Miejska Rada Seniorów (MRS) działa od 2007 roku, co 
sprawia, że jest najstarszą taką organizacją w Polsce. W jej skład wcho-
dzi 15 osób w wieku 60 lat i powyżej. Działalność MRS obejmuje 6 głów-
nych obszarów: zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, 
wspieranie aktywności ludzi starszych, mieszkalnictwo dla seniorów, 
profilaktyka i promocja zdrowia, przełamywanie stereotypów na temat 
seniorów i  starości oraz budowanie ich autorytetu, rozwój form wy-
poczynku, dostęp do edukacji i kultury. Ideą, jaka przyświecała Radzie 
Miasta, kiedy podejmowała decyzję o powołaniu MRS, było zapewnie-
nie najstarszym mieszkańcom naszego miasta wpływu na sprawy do-
tyczące ich samych. Dlatego też członkinie i członkowie Miejskiej Rady 
Seniorów doradzają radnym Miasta Poznania i pomagają przy tworze-
niu i realizacji polityki senioralnej, współpracują z Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych oraz innymi organizacjami zajmującymi się sprawami senio-
rów. Oprócz funkcji doradczej Rada pełni też dwie inne: opiniodawczą 
i  inicjatywną. Ta ostatnia dominuje w obecnej, trzeciej kadencji MRS. 
Z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w mieście realizowanych jest wie-
le projektów dedykowanych seniorom – m.in. usługi w ramach pakietu 

„Poznań VIVA Senior”. Rada stworzyła również internetową „Bazę wie-
dzy senioralnej” – jest nią strona www.mrs.poznan.pl, na której można 
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znaleźć pełną informację o bieżącej działalności MRS na rzecz seniorek i 
seniorów, oraz platformę edukacyjną „Wielkopolski e-Senior” –  https://
senior.um.poznan.pl/.

Członkowie i członkinie Miejskiej Rady Seniorów zapraszają na 
swoje dyżury, podczas których przyjmują zainteresowanych seniorów. 
Więcej informacji pod numerem telefonu 61 878 58 26 lub 885 960 352.

Kontakt: Miejska Rada Seniorów, ul. 3 Maja 46 (Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania), tel. 61 878 58 56 lub 885 
960 352, mail: rada_seniorow@um.poznan.pl.

Porady psychologiczne

Moja znajoma była u Państwa kilka razy 
i rozmawiała z panią psycholog. Mówiła, że jej to 
pomogło. Na czym polega takie spotkanie?

Rzeczywiście, prowadzimy w  Centrum Inicjatyw Senioralnych 
bezpłatne konsultacje psychologiczne. Takie spotkanie to przede 
wszystkim godzina rozmowy z  uważną i  kompetentną psycholożką, 
współpracującą z nami od lat. Jeśli jakieś cierpienie lub troska staje się 
dla nas problemem, jeśli wydarzyło się w naszym życiu coś, z czym nie 
potrafimy sobie poradzić – taka rozmowa może okazać się pomocna.

Żeby skorzystać z  takiej porady, prosimy się wcześniej umówić 
na konkretny termin. Można to zrobić osobiście lub dzwoniąc do nas, 
tel. 61 847 21 11 lub 61 842 35 09.

Czy w Poznaniu działa telefon zaufania dla osób 
starszych?

Najstarsze poznanianki i  najstarsi poznaniacy mogą skorzystać 
z ogólnopolskiego telefonu zaufania, który prowadzi stowarzyszenie 
mali bracia Ubogich *mps. Zadzwonić można w poniedziałki, środy 
i piątki w godzinach 17.00–20.00, a w środy w godzinach 14.00–16.00 
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można skorzystać z porady specjalisty w zakresie choroby Alzheimera. 
Numer telefonu: 22 635 09 54.

Gdzie mogę zadzwonić, kiedy potrzebuję 
natychmiastowej pomocy?

Gdy czujesz się zagrożony i  pilnie potrzebujesz pomocy, war-
to zadzwonić do Punktu Interwencji Kryzysowej, tel. 61 835 48 66, 
61 835 48 65 (numery czynne całą dobę). Jeśli szukasz wsparcia i chciał-
byś dłużej porozmawiać z  życzliwą osobą, możesz zadzwonić pod 
numer 61 19 288 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
19.00-7.00, w  soboty od godz. 9.00 do poniedziałku do godz. 7.00). 
Punkt Interwencji Kryzysowej mieści się w  centrum Poznania przy 
ul. Niedziałkowskiego 30.

W Poznaniu działa też Hostel Interwencji Kryzysowej, który udziela 
tymczasowego schronienia osobom w trudnych sytuacjach życiowych. 
Numer telefonu: 61 816 06 78. Hostel Interwencji Kryzysowej znajduje 
się przy ul. Dolne Chyby 10.

Czasami słyszę, że u znajomych w rodzinie źle się 
dzieje. Co mogę zrobić, jeśli jestem świadkiem 
przemocy?

Przede wszystkim warto jak najwięcej wiedzieć, zarówno o  tym, 
czym jest przemoc, jak i o tym, gdzie można uzyskać pomoc. Poniżej 
przedstawimy kilka użytecznych informacji.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc 
w  rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie 
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków ro-
dziny, a  także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospoda-
rujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność ciele-
sną, wolność, w  tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
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fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy 
moralne u osób dotkniętych przemocą. Sprawca przemocy ma zwykle 
przewagę nad słabszą ofiarą. Zgodnie z kodeksem karnym przemoc 
w rodzinie jest przestępstwem. Warto i trzeba pamiętać, że to sprawca 
przemocy – niezależnie od tego co zrobiła ofiara – ponosi odpowie-
dzialność za przemoc.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:

 y przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, policzko-
wanie;

 y przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywa-
nie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie, 
ograniczanie kontaktu z bliskimi;

 y przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymu-
szanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu 
z osobami trzecimi;

 y przemoc ekonomiczna: zmuszanie do oddawania uzyskiwanych 
środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspa-
kajanie podstawowych potrzeb materialnych.

Inne rodzaje przemocy:

 y niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania;
 y wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie;
 y pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu wieku, choroby 

bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić swo-
ich potrzeb;

 y zmuszanie do picia alkoholu, do zażywania środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub leków.
Telefon Niebieska Linia (tel. 800 120 002) to poznański telefon dla 

osób doznających przemocy w  rodzinie, osób stosujących przemoc 
wobec bliskich, świadków przemocy domowej.
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Zadaniem Niebieskiej Linii jest:
 y informowanie o  lokalnych instytucjach pomagających osobom, 

które doznały przemocy domowej;
 y motywowanie do podejmowania działań mających na celu prze-

rwanie przemocy;
 y udzielania wsparcia osobom dzwoniącym;
 y edukacja w  zakresie reagowania na przemoc wobec dorosłych 

i dzieci.
Niebieska Linia jest telefonem anonimowym, dzwoniący nie ma 

obowiązku podawać swoich danych, a konsultanci nie mogą się tego 
domagać. Przeprowadzenie interwencji w  innych instytucjach lub za-
wiadomienie policji może się odbyć wyłącznie na wyraźne żądanie 
dzwoniącego.

Można również dzwonić do Punktu Interwencji Kryzysowej,  
tel. 61 835 48 66, 61 835 48 65. Telefon jest czynny przez całą dobę.
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czyli o tym, że zbyt wiele mamy do stracenia

Szczegółowe informacje dotyczące dbania o  nasze bezpieczeństwo 
w  wielu jego wymiarach zawarliśmy w  przygotowanym przez inter-
dyscyplinarny zespół ekspertek i ekspertów Informatorze Poznańskiej 
Akademii Bezpieczeństwa. Można go znaleźć w siedzibie Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych oraz – w wersji elektronicznej – na stronie interne-
towej www.centrumis.pl.

W  tej części przewodnika znajdują się odpowiedzi na niektóre 
z najczęściej zadawanych przez seniorki i  seniorów pytania, a  także 
kilka podpowiedzi, które, mamy nadzieję, pomogą Wam chronić się 
przed niebezpieczeństwem. Zachęcamy również do śledzenia działań 
przygotowywanych w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa. 
Po szczegółowe informacje zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych.

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą

 x Jakie są najpopularniejsze sposoby działania oszustów 
w ostatnim czasie?

 x Kim jest policjant dzielnicowy, jakie są jego zadania?

 x Jak bezpiecznie wypłacać pieniądze z bankomatu  
lub w banku?

 x Moja znajoma została napadnięta na spacerze. 
O co powinnam zadbać, żeby mnie to nie spotkało?
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 x Jak mogę zadbać o swoje bezpieczeństwo 
na zakupach?

 x Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy zostałem oszukany 
jako konsument?

 x Czym dokładnie zajmuje się Inspekcja Handlowa 
i w czym może mi pomóc?

M Y  O D P O W I A D A M Y

Jakie są najpopularniejsze sposoby działania 
oszustów w ostatnim czasie?

Sprawcy przestępstw dokonywanych na najstarszych mieszkan-
kach i mieszkańcach naszego miasta mają niestety ponadprzeciętną 
wyobraźnię. Zapewne spotkałeś się z  określeniem „oszustwo na le-
gendę”. Wykorzystując Wasze zaufanie i  dobre serce, oszuści pukają 
do drzwi, przebrani za księdza, pracownika PCK, gazowni lub montera 
internetu. Często proszą o wsparcie fundacji, która pomaga dzieciom, 
albo proszą o wodę lub o  coś do jedzenia. Nierzadko pojawiają się 
w naszych domach ludzie podający się za przyjaciół naszych wnuków, 
prosząc o pomoc finansową w  ich sprawie. Czasami też oferują sprze-
daż różnych artykułów w korzystnych cenach – od zestawu noży po dy-
wany czy wiejskie jajka. Kiedy oszuści już dostaną się do naszego miesz-
kania, wykorzystają każdy nasz moment nieuwagi, żeby nas okraść.

Najczęstsze sposoby wyłudzania pieniędzy „na legendę”

 y metoda „na wnuczka”, „na siostrzeńca”, „na krewnego”;
 y metoda „na policjanta”, „na funkcjonariusza Centralnego Biura Śled-

czego”, „na strażnika miejskiego”;
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 y metoda „na administratora”, „na hydraulika”, „na gazownika”, „na 
elektryka”, „na kominiarza”;

 y metoda „na obrus”, „na handlarza”;
 y prośba o szklankę wody;
 y metoda „na pracownika ośrodka pomocy społecznej”, „na pracow-

nika ZUS-u” lub innej instytucji.

Zapoznaj się z najczęstszym schematem działania oszustów działa-
jących metodą „na legendę”:

 y dzwoni telefon, ktoś mówi, że jest Twoim wnuczkiem, krewnym, 
policjantem;

 y wydarzyło się coś niespodziewanego, na przykład wypadek, cho-
roba, toczy się akcja policyjna, która pozwoli zatrzymać oszustów;

 y pada prośba o zachowanie wszystkiego w tajemnicy;
 y rozmówca proponuje, że możesz potwierdzić autentyczność dzwo-

niącego policjanta pod numerami 997 lub 112 (zanim zadzwonisz 
pod ten telefon, sprawdź koniecznie, czy rozłączyłeś poprzednią 
rozmowę), możesz też powiadomić swojego dzielnicowego;

 y pilnie potrzebne są pieniądze lub wartościowe rzeczy, na przykład 
biżuteria,

 y rozmówca prosi Cię o przekazanie pieniędzy znajomemu, koledze, 
policjantowi, adwokatowi, prokuratorowi lub o wykonanie przelewu;

 y jeśli nie masz pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie kredytu.

W przypadku prośby o nagłą pożyczkę:

 y nie ulegaj presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swe 
zamiary;

 y skontaktuj się z  innymi członkami rodziny (policją) w celu zweryfi-
kowania „tragicznej” informacji, która miała być powodem pożyczki;

 y poproś osobę podającą się za Twojego krewnego o osobisty kon-
takt.
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To są Twoje pieniądze! Nikomu nie musisz ich dawać ani 
pożyczać. To jest Twój dom – nikogo nie musisz do niego 
wpuszczać! Nie przekazuj i  nie przesyłaj pieniędzy oso-
bom, których nie znasz!

Prawdziwy funkcjonariusz nigdy nie poprosi Cię o przekazanie pie-
niędzy lub przelanie ich na konto w ramach pomocy w działaniach po-
licyjnych – tak działa tylko oszust!

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do tego, czy jest to czło-
nek rodziny, prawdziwy funkcjonariusz, czy też oszust, lub gdy tele-
fonująca osoba postępuje w  opisany powyżej sposób, natychmiast 
powiadom policję, dzwoniąc pod bezpłatny numer 997 lub 112 albo 
zawiadom swojego dzielnicowego.

Żaden pracownik telekomunikacji, elektrowni, gazowni, żaden funk-
cjonariusz policji ani straży miejskiej nie jest upoważniony do pobiera-
nia zaliczek czy też opłat. Nie mogą więc żądać od Ciebie pieniędzy!

Nie masz obowiązku otwierać drzwi nikomu. Jeśli jednak 
zdecydujesz się otworzyć drzwi:

 y spójrz przez wizjer lub przez okno; zapytaj: „kto to?”;
 y jeśli nie znasz odwiedzającego, spytaj o cel jego wizyty, zapnij łań-

cuch zabezpieczający (jeśli zdecydujesz się na otwarcie drzwi) oraz 
poproś o okazanie legitymacji służbowej, identyfikatora lub dowo-
du tożsamości; uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie powo-
dowane ostrożnością;

Nie obawiaj się zgłaszać swoich – najmniejszych nawet – 
podejrzeń na policję. Nawet, jeśli Ty nie dasz się oszukać, 
oszust będzie szukał dalej, aż w końcu trafi na osobę bar-
dziej łatwowierną i bezbronną niż Ty!
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 y w  razie wątpliwości co do celu wizyty umów się na inny termin, 
sprawdzając uprzednio w  administracji osiedla lub innej odpo-
wiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi (jeśli 
osoba podaje się za przedstawiciela administracji lub innej insty-
tucji).

W sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast należy 
zadzwonić na policję lub zaalarmować otoczenie!

Bądź bezpieczny w  swoim domu! Kiedy jesteś w domu, 
zamykaj drzwi wejściowe. Gdy jesteś sam, nie wpuszczaj 
do domu osób nieznajomych, nawet takich, które podają 
się za pracownika opieki społecznej, policji, PCK czy 
ZUS-u. Jeśli zdecydujesz się jednak wpuścić nieznajomego 
do mieszkania, nie zostawiaj go ani na chwilę samego lub 
poproś, żeby przyszedł z gospodarzem domu lub znanym 
Ci sąsiadem, do którego masz zaufanie. Nikomu nie dawaj 
swoich pieniędzy. Nie przechowuj dużych kwot w miesz-
kaniu, pieniądze trzymaj na koncie bankowym. Nie infor-
muj nikogo, kiedy dostajesz emeryturę lub rentę.

Kim jest policjant dzielnicowy, jakie są jego 
zadania?

Bardzo przydatne jest znać swojego dzielnicowego, wiedzieć, jak 
ma na imię, jak wygląda, w czym może nam pomóc. Możesz zajrzeć na 
najbliższy komisariat policji i zapytać o niego. Na pewno chętnie się 
z Tobą spotka.

Policjant dzielnicowy odpowiada za bezpieczeństwo lokalne i  za 
kontakt z mieszkańcami dzielnicy. To swojego rodzaju ambasador po-
licji w Twojej społeczności. Dbając o bezpieczeństwo lokalne, może 
również wpłynąć na wzrost zaufania do policji w ogóle, co jest bardzo 
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ważne – wszyscy przecież chcielibyśmy wiedzieć, że w razie zagrożenia 
możemy liczyć na policjantów.

Jak bezpiecznie wypłacać pieniądze z bankomatu 
lub w banku?

Jest kilka zasad, o których powinna pamiętać każda osoba korzysta-
jąca z bankomatu:

 y przed wypłatą gotówki z bankomatu, gdy jesteś sam, upewnij się, 
czy nie jesteś przez kogoś obserwowany;
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 y zapamiętaj numer PIN do swojej karty bankomatowej; jeżeli nie je-
steś w stanie go zapamiętać, nigdy nie zapisuj go bezpośrednio na 
karcie bankomatowej ani w innym widocznym miejscu;

 y staraj się w porze wieczorowej i nocnej nie wypłacać z bankomatu 
zbyt dużych kwot;

 y zawsze upewnij się, czy po wyjściu z banku nikt za Tobą nie idzie.
Jeśli zauważysz coś niepokojącego, koniecznie skontaktuj się z po-

licją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 i przekazując jak naj-
więcej zapamiętanych szczegółów (na przykład wygląd nieznajomej 
osoby, numer rejestracyjny i markę samochodu, którym przyjechała).

Moja znajoma została napadnięta na spacerze. 
O co powinnam zadbać, żeby mnie to nie spotkało?

Przede wszystkim warto unikać w porze wieczorowo-nocnej miejsc 
słabo oświetlonych i mało uczęszczanych. Można też zaopatrzyć się 
w elementy odblaskowe – to znacznie zwiększa widoczność po zmro-
ku. Warto mieć też gwizdek – żeby zaalarmować otoczenie w sytuacji 
zagrożenia.

Jak mogę zadbać o swoje bezpieczeństwo 
na zakupach?

Również podczas codziennych zakupów warto pamiętać o podsta-
wowych środkach ostrożności:

 y nie noś ze sobą więcej gotówki, niż będziesz potrzebował w naj-
bliższym czasie;

 y wychodząc na zakupy, miej zawsze przygotowane drobne pienią-
dze, aby nie wyjmować za każdym razem portfela;

 y tam, gdzie panuje tłok (na przykład w autobusie, w markecie, na 
targu) trzymaj torbę przed sobą, zawsze zapiętą.
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Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy zostałem 
oszukany jako konsument?

W  sprawach związanych z  ochroną konsumentów pomaga 
Miejski Rzecznik Konsumentów, który podejmuje na przykład na-
stępujące działania:

 y udziela porad prawnych;
 y występuje do przedsiębiorców, chroniąc interesy konsumentów;
 y pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, proce-
sowe (pozew przeciwko przedsiębiorcy) i egzekucyjne;

 y prowadzi edukację konsumencką;
 y współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, In-
spekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytu-
cjami.
Jeśli chcesz umówić się na spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Kon-

sumentów, zadzwoń pod numer telefonu 61 878 58 70 (poniedziałki 
w godz. 7.30-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30). Siedziba 
rzecznika mieści się przy ul. Libelta 16/20 (pok. 327).

Jeśli podpisałeś umowę, której wcale nie zamierzałeś zawierać, jeśli 
niepotrzebnie kupiłeś od domokrążcy zestaw noży, jeśli nie masz pew-
ności, czy przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy, jeśli otrzyma-
łeś towar niezgodny z zamówieniem – skontaktuj się z Miejskim Rzecz-
nikiem Praw Konsumenta. To zawsze jest dobry adres!

Szczegółowe informacje dotyczące praw konsumentów oraz za-
wierania umów znajdziesz w  Informatorze Poznańskiej Akademii Bez-
pieczeństwa.

Czym dokładnie zajmuje się Inspekcja Handlowa 
i w czym może mi pomóc?

Inspekcja Handlowa występuje wyłącznie w  roli mediatora po-
między stronami, dążąc do polubownego zakończenia sporu. Nie ma 
uprawnień pozwalających na zobowiązanie przedsiębiorcy do zacho-
wania zgodnego z Twoim oczekiwaniem, jak również nie może orzekać 
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w tych sprawach. Do Inspekcji Handlowej możesz zwrócić się z wnio-
skiem o  przeprowadzenie mediacji, jeśli sprzedawca nie respektuje 
Twojego stanowiska.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań
tel. 61 850 73 43
sekretariat@poznan.wiih.gov.pl
www.poznan.wiih.gov.pl

Jeśli sprawa dotyczy naruszenia zbiorowych interesów klientów, 
możesz zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK).

Delegatura UOKiK w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. 61 852 15 17, 61 852 77 50, faks 61 851 86 44
poznan@uokik.gov.pl

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną możesz uzy-
skać pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 i 22 290 89 16, 
prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8.00-18.00 (opłata według taryfy operatora).

Oddział Federacji Konsumentów w Poznaniu
ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
tel. 61 851 61 52
poznan@federacja-konsumentow.org.pl
Czynne: poniedziałki w godz. 11.00-15.00, wtorki w godz. 15.30-17.30, 
środy w godz. 11.00-15.00, czwartki w godz. 15.30-17.30.
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czyli o poznańskim systemie pomocy społecznej

Działania w  ramach wsparcia, opieki i pomocy społecznej prowadzi 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) w  Poznaniu. Celem, jaki 
przyświeca pracownikom MOPR-u,  jest umożliwienie mieszkankom 
i mieszkańcom naszego miasta przezwyciężenie trudnych sytuacji ży-
ciowych, którym nie potrafią sprostać samodzielnie.

Osoby starsze trafiają pod skrzydła MOPR-u głównie wówczas, gdy 
ich stan zdrowia się pogarsza. Przychodzą do nas rodziny zanie-

pokojone tym, że ich matki i ojcowie nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować w miejscu zamieszkania. Pytają, co możemy im 

zaoferować. Wówczas przedstawiamy propozycję pomocy w for-
mie usług opiekuńczych, które są indywidualnie dostosowywane 

do potrzeb każdej osoby z uwzględnieniem ich sprawności czy 
otrzymywanej pomocy ze strony bliskiej bądź dalszej rodziny.

pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Najczęstszymi problemami, z  jakimi poznanianki i  poznaniacy 
zgłaszają się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, są: ubóstwo, 
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba, przemoc w  rodzinie, bezradność w  sprawach prowadzenia 
gospodarstwa domowego, trudna sytuacja życiowa spowodowana 
zdarzeniem losowym lub klęską żywiołową czy ekologiczną. Warto 
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wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższa filia MOPR-u. Lista filii z adresa-
mi znajduje się na końcu przewodnika.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Główna siedziba: ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
Kancelaria znajduje się na parterze
Sekretariat: pok. 23, I piętro
tel. 61 878 17 00, 61 878 17 01

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Jakie świadczenia z zakresu pomocy społecznej 
przysługują seniorom? Gdzie można szukać wsparcia?

 x W jakich sytuacjach można korzystać z usług 
opiekuńczych? Jaki jest ich zakres?

 x Jak działa dzienny dom pomocy społecznej? Dla kogo 
i w jakiej sytuacji?

 x Jak działa dom pomocy społecznej?  
Dla kogo i w jakiej sytuacji?

 x W jaki sposób mogę uzyskać orzeczenie 
o niepełnosprawności?

 x Czy w mieście są jakieś bezpłatne usługi dla seniorów, 
z których mogę skorzystać?
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M Y  O D P O W I A D A M Y

Jakie świadczenia z zakresu pomocy społecznej 
przysługują seniorom? Gdzie można szukać 
wsparcia?

Seniorom i  seniorkom zgłaszającym się do swojej filii Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie przysługują następujące świadczenia pie-
niężne:

 y zasiłek stały: przyznawany jest pełnoletniej osobie samotnej bądź 
pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryte-
rium dochodowego lub kryterium dochodowego na osobę w  ro-
dzinie;

 y zasiłek okresowy: możemy się o niego ubiegać, jeśli zmagamy się 
z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością, jeśli nie możemy 
znaleźć pracy i nie mamy środków do życia; czas, na jaki zostanie 
nam przyznany zasiłek okresowy ustala pracownik MOPR-u, bada-
jąc sytuację, w której się znaleźliśmy;

 y zasiłek celowy lub celowy specjalny: przyznawany jest na po-
krycie części lub całości kosztów leków lub leczenia, zakupu żyw-
ności, remontu mieszkania, kupna opału i  odzieży, niezbędnych 
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i  napraw 
w mieszkaniu oraz kosztów pogrzebu; o  zasiłek celowy możemy 
ubiegać się również wówczas, kiedy ponieśliśmy duże straty w wy-
niku klęski żywiołowej, ekologicznej lub zdarzenia losowego;

 y opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom do 
tego uprawnionym;

 y opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osobom do tego 
uprawnionym;

 y zaspokojenie podstawowych potrzeb w zakresie: zapewnienia 
schronienia, jednego gorącego posiłku dziennie (posiłek w barach 
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lub dowóz do miejsca zamieszkania), ubrania, udzielenia pomocy 
w przypadku zdarzenia losowego.
Inne formy wsparcia, które można uzyskać w filii MOPR-u to m.in.:

 y pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy: 
przeprowadzenie programu diagnostyczno-terapeutycznego dla 
rodziny, poinformowanie o możliwości udziału w grupie wsparcia 
z  elementami psychoedukacji dla rodzin cierpiących z  powodu 
uzależnienia od alkoholu jednego z jej członków (zob. też rozdział 

„Zdrowie i profilaktyka”);
 y pomoc w załatwieniu spraw urzędowych: porady, prowadzenie 

mediacji służących poprawie trudnej sytuacji, zawieranie umów 
w sprawie realizowania indywidualnych programów wychodzenia 
z bezdomności;

 y dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością na turnusach 
rehabilitacyjnych: o  takie dofinansowanie, spełniając odpowied-
nie warunki, można ubiegać się ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek naszego 
lekarza (potrzebne jest skierowanie);

 y ograniczenie skutków życia z niepełnosprawnością poprzez li-
kwidację barier architektonicznych, technicznych i w komuni-
kowaniu się – o takie dofinansowanie z PEFRON-u mogą ubiegać 
się osoby mające trudności w poruszaniu się lub w komunikacji (na 
przykład niedowidzące, niesłyszące);

 y dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze (ze środków 
PEFRON);

 y dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny (ze środków PEFRON). 
Szczegółowych informacji na ten temat udziela Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie.
Kryteria dochodowe w pomocy społecznej (stan na listopad 2019):

 y dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł. 
 y dla osoby w rodzinie do 528 zł.
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Po dodatkowe wsparcie finansowe można się zwrócić również do 
Poznańskiego Centrum Świadczeń. 

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10
Informacja o świadczeniach: Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Zachęcamy do telefonowania przed wizytą pod wskazany wyżej 
numer. Udzielana jest tam pomoc w  zakresie:

 y uzyskania dodatku mieszkaniowego, który otrzymuje się po 
spełnieniu odpowiednich warunków, w tym kryterium dochodo-
wego, metrażowego, należy również posiadać tytuł prawny do lo-
kalu;



116

Wsparcie i opieka

 y obniżki czynszu – przeznaczona dla osób zamieszkujących loka-
le komunalne; również w tym przypadku trzeba spełnić kryterium 
dochodowe; prawo do obniżonego czynszu przyznawane jest 
na 12 miesięcy;

 y zryczałtowanego dodatku energetycznego, przysługującego 
osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

W trudnej sytuacji życiowej możesz ubiegać się o pomoc, 
nawet jeśli Twój dochód przekracza podane kwoty. Możesz 
również starać się na przykład o specjalny zasiłek celowy, 
dofinansowanie posiłków czy usług. Od decyzji można się 
zawsze odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Poznaniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decy-
zji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika filii 
MOPR-u.  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 

W jakich sytuacjach można korzystać z usług 
opiekuńczych? Jaki jest ich zakres?

Z  usług opiekuńczych oraz ze specjalistycznych usług opiekuń-
czych może skorzystać osoba samotna, która z  powodu wieku lub 
choroby (lub innych ważnych przyczyn) wymaga pomocy innych ludzi, 
a jest tej pomocy pozbawiona.

Mogą z  takich usług skorzystać również osoby żyjące w  rodzinie, 
która z różnych powodów, nie potrafi im tej pomocy zapewnić.

W ramach takich usług można liczyć na wsparcie w zakresie zaspo-
kajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgna-
cji zaleconej przez lekarza oraz – w miarę możliwości – zapewnienia 
kontaktu z otoczeniem.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie.
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Świadczenie pielęgnacyjne
O świadczenie pielęgnacyjne można ubiegać się w sytuacji, kiedy 

konieczne jest zrezygnowanie z pracy zarobkowej na rzecz sprawowa-
nia opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, wymagającym 
codziennej pomocy, naszego udziału w  jego rehabilitacji czy innego 
rodzaju stałego wsparcia. 

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje na pokrycie części wydatków 

ponoszonych na rzecz sprawowania opieki nad osobą, która niezdolna 
jest do samodzielnego funkcjonowania. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy
O  taki rodzaj zasiłku można się ubiegać w  sytuacji, kiedy zrezy-

gnowaliśmy z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą wymaga-
jącą stałego wsparcia i  jednocześnie ciąży na nas obowiązek alimen-
tacyjny.

Zasiłek dla opiekuna
Ten zasiłek przysługuje wyłącznie osobom, które pobierały świad-

czenie pielęgnacyjne i straciły do niego prawo 1 lipca 2013 roku, kiedy 
to na mocy prawa wygasła decyzja administracyjna ustalająca prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego.

Szczegółowych informacji udziela Poznańskie Centrum Świad-
czeń.

Jak działa dzienny dom pomocy społecznej?  
Dla kogo i w jakiej sytuacji?

Jeśli funkcjonujesz samodzielnie, ale doskwiera Ci samotność lub 
jeśli trudno jest Ci zadbać o ciepły posiłek każdego dnia, być może war-
to, żebyś zainteresował się ofertą Zespołu Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej. W Poznaniu jest sześć takich domów. Każdy z nich działa 
trochę na zasadzie klubu seniora, ale ich wyjątkowość polega na tym, 
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że można tam spędzać czas codziennie od godziny 8.00 do 16.00, ko-
rzystać z bogatego programu kulturalno-edukacyjnego, zadbać o swo-
ją kondycję dzięki zajęciom z fizjoterapeutą i – przede wszystkim – spę-
dzić czas wśród ludzi (być może nawiążesz nowe przyjaźnie?). W domu 
zapewnione są również dwa posiłki, w tym ciepły obiad.

Jeśli chciałbyś stać się częścią takiego domu, ale martwisz się, czy dasz 
radę samodzielnie do niego dotrzeć i potem wrócić do swojego miesz-
kania, możesz (Ty lub Twoi bliscy lub opiekun prawny) złożyć wniosek 
o przyznanie usług opiekuńczych (standardowych lub specjalistycznych), 
w ramach których opiekun może towarzyszyć Ci w drodze do i z domu.

Aby dołączyć do bywalczyń i bywalców jednej z takich placówek, 
trzeba porozmawiać z pracownikiem najbliższej Twojemu miejscu za-
mieszkania filii MOPR-u, złożyć odpowiednie dokumenty i odbyć roz-
mowę z pracownikiem socjalnym, który przyjdzie do Twojego domu 
i przeprowadzi wywiad na temat Twojej sytuacji życiowej i  codzien-
nych potrzeb. Na pewno też udzieli odpowiedzi na wszystkie Twoje 
pytania (zob. też rozdział „Mieszkalnictwo”).

Jak działa dom pomocy społecznej?  
Dla kogo i w jakiej sytuacji?

Zdarza się, że dla własnego bezpieczeństwa lub komfortu życia de-
cydujemy się zamieszkać w domu pomocy społecznej. Przychodzicie 
do nas z pytaniem, czy można sobie taki dom wybrać wcześniej i  jak 
wyglądają formalności – postaramy się te sprawy poniżej wyjaśnić.

Zazwyczaj w domu pomocy społecznej decydują się zamieszkać 
seniorki i seniorzy, którzy nie mogą już samodzielnie funkcjonować we 
własnym domu, ani skorzystać z domowych usług opiekuńczych. Są to 
również takie osoby, które cierpią na przewlekłą chorobę lub żyją z nie-
pełnosprawnością uniemożliwiającą im samodzielne życie.

W domu pomocy społecznej świadczone są usługi zarówno byto-
we, jak i opiekuńcze, ale mieszkanki i mieszkańcy, w zależności od indy-
widualnych potrzeb, korzystają też z oferty edukacyjnej i rozrywkowej.
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Aby otrzymać miejsce w jednej z takich placówek, trzeba wcześniej 
skontaktować się z pracownikiem najbliższej filii MOPR-u, złożyć odpo-
wiedni wniosek i dokumenty, a potem… uzbroić się w cierpliwość. Lista 
chętnych do zamieszkania w domu pomocy społecznej zazwyczaj jest 
spora. Decyzję o przyznaniu miejsca poprzedza wizyta pracownika so-
cjalnego w Twoim domu (lub tam, gdzie akurat przebywasz). W trakcie 
rozmowy pracownik zbierze informacje o  naszych bieżących potrze-
bach i oczekiwaniach odnośnie przyszłości w domu pomocy społecznej.

Zamieszkanie w takiej placówce jest odpłatne. Część kwoty trzeba 
uiścić z własnej kieszeni, część pokrywana jest przez Miasto. Szczegóło-
we informacje można uzyskać w najbliższej filii MOPR-u.

Warto wiedzieć, że w wielu domach pomocy społecznej toczy się bo-
gate życie towarzyskie i kulturalne. W niektórych organizowane są tańce, 
w innych regularne imprezy okolicznościowe, a jeszcze w innych miesz-
kańcy i mieszkanki angażują się w wolontariat na rzecz potrzebujących.

W  Poznaniu i  jego okolicach, oprócz miejskich domów pomo-
cy społecznej, funkcjonują również prywatne domy opieki. Nadzór 
nad nimi sprawuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w  Poznaniu (tel. 
61 854 18 32).

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? Domy 
pomocy społecznej mogą być prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd woje-
wództwa), kościoły lub związki wyznaniowe, organizacje 
społeczne, fundacje, stowarzyszenia, inne osoby prawne 
(na przykład spółki) i osoby fizyczne.

W jaki sposób mogę uzyskać orzeczenie 
o niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, który może być znacz-
ny, umiarkowany lub lekki, wydają powiatowe i  miejskie zespoły  
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ds. orzekania o niepełnosprawności. W tychże zespołach możemy rów-
nież ubiegać się o orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wyni-
kających z naszej niepełnosprawności.

Taki wniosek w  Poznaniu możemy złożyć w  Starostwie Powiato-
wym przy ul. Słowackiego 8, w pokoju 031B (tel. 61 841 07 05).

Po uzyskaniu orzeczenia o  stopniu niepełnosprawności można 
złożyć wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnospraw-
ność. Na jej podstawie uzyskuje się uprawnienia do niektórych świad-
czeń i ulg.

Czy w mieście są jakieś bezpłatne usługi dla 
seniorów, z których mogę skorzystać?

Taką możliwość daje m.in. pakiet „Poznań VIVA Senior”. To komplek-
sowa propozycja ułatwień dla najstarszych mieszkańców Poznania. 
Skorzystać z bezpłatnej usługi pomocowej można, spełniając kryteria, 
wśród których głównym jest określony wiek. W ramach pakietu działa 
już m.in. Pudełko Życia, Złota Rączka dla Seniora, Taksówka dla Seniora 
oraz Poznańska Złota Karta, upoważniająca do korzystania z szerokiej 
oferty zniżek w wielu miejscach w mieście. Informacji o wszystkich 
aktualnych usługach w  ramach pakietu „Poznań VIVA Senior” można 
zasięgnąć, dzwoniąc pod numer miejskiej infolinii Poznań Kontakt: tel. 
61 646 33 44 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00). Warto 
pytać o pakiet, ponieważ jest stale rozszerzany o nowe usługi.
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czyli o tym, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Przygotowując ten rozdział, mieliśmy w pamięci wszystkie Wasze przy-
tulne domy, o których opowiadacie i pokazujecie nam na fotografiach. 
Myśleliśmy również o trudnych historiach o rozczarowaniu, stracie, ze-
rwanych więziach i życiowych tragediach. Mamy nadzieję, że informa-
cje zawarte w tym rozdziale będą dla Was pomocne i użyteczne.

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą 

 x Mam własne mieszkanie, zastanawiam się nad 
przepisaniem go w zamian za opiekę. O czym warto 
pomyśleć?

 x Jakie mieszkania i na jakich zasadach seniorzy mogą 
otrzymać od Miasta?

 x Oczekuję na wskazanie lokalu socjalnego w ramach 
realizacji wyroku eksmisyjnego. Jestem na 12. miejscu 
na liście osób uprawnionych. Dlaczego rodzina, której 
wniosek został złożony później i znajduje się na 
pozycji 17., otrzymała lokal socjalny przede mną?
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M Y  O D P O W I A D A M Y

Mam własne mieszkanie, zastanawiam się 
nad przepisaniem go w zamian za opiekę.  
O czym warto pomyśleć?

„Mój dom to moja twierdza”. Wiele seniorek i wielu seniorów, chcąc 
uniknąć konfliktów w rodzinie oraz ponoszenia przez bliskich kosztów 
związanych z przyjęciem spadku często za życia przepisuje prawo do 
swojego mieszkania na rzecz rodziny. Wystarczy spisać testament, bli-
scy i tak odziedziczą wszystkie dobra (o testamentach – zob. też roz-
dział „Poradnictwo”, s. 95). W przypadku własnościowego mieszkania 
warto przemyśleć lub skonsultować swą decyzję, zanim przekaże się je 
rodzinie. Opieka nad seniorem w zamian za przepisanie mieszkania na 
opiekuna w praktyce wygląda różnie. Zdarzają się sytuacje, w których 
zobowiązani do opieki nad seniorem krewni po przepisaniu mieszkania 
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uchylają się od swojego obowiązku. Zanim podejmie się tę ważną de-
cyzję, dobrze jest:

 y dowiedzieć się w  Izbie Administracji Skarbowej (zob. Dane tele-
adresowe, s. 139), a  także podczas spotkań w  , jakie rzeczy-
wiście podatki od spadków i darowizn obowiązują spadkobiercę 

– być może nie należy bać się kosztów, nie muszą być wysokie;
 y zasięgnąć porady prawnika – jakie są możliwości przekazania spad-

ku, czy warto i jak skonstruować testament lub chociaż umowę za-
strzegającą, że mieszkanie przekazuje się w zamian za opiekę.
Być może takie zachowanie wobec rodziny może budzić pewne 

kontrowersje, ale nikt nie zabezpieczy lepiej naszych interesów niż my 
sami. Nigdy nie wiadomo jakiego rodzaju opieki będziemy potrzebo-
wać w przyszłości i jak zachowają się nasi bliscy.

Po zapisaniu mieszkania w zamian za opiekę, w przypadku braku 
tej opieki możliwe jest jednak – niezwykle rzadko (i to w określonym 
czasie) – cofnięcie takiej darowizny.

Warto założyć, że mieszkanie, w którym żyjesz jest Twoim 
docelowym – nie sprzedawaj go, nie przepisuj na dzieci czy 

wnuki. Jeśli Twoje mieszkanie jest za duże, z wyprzedzeniem 
pomyśl o jego zmianie – im większy metraż, tym większe opłaty, 
im wyższe piętro, tym trudniej Ci będzie w przyszłości wydostać 

się z mieszkania lub zanieść choćby codzienne zakupy. Warto 
wcześniej pomyśleć także o adaptacji go do być może nie 

obecnych, ale przyszłych własnych potrzeb. Mówiąc o dosto-
sowaniu mam na myśli drobny remont: wymianę wanny na 

brodzik, umieszczenie uchwytów w łazience czy zakup sprzętu 
ułatwiającego wykonywanie codziennych czynności. Być może 

w ramach prezentu dzieci zechcą doposażyć mieszkanie lub 
wesprzeć seniora finansowo i pomóc w remoncie.

Janina Paprzycka, przewodnicząca Rady Osiedla  
Warszawskie–Pomet–Maltańskie,  

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów I kadencji
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Wsparcie w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osób starszych 
można uzyskać ze środków PFRON-u dla osób posiadających orzecze-
nie o niepełnosprawności (zob. też rozdział „Wsparcie i opieka”).

Jakie mieszkania i na jakich zasadach seniorzy 
mogą otrzymać od Miasta?

Miasto dysponuje i zarządza trzema formami lokali mieszkalnych: 
socjalnymi, komunalnymi oraz z  zasobów towarzystw budownictwa 
społecznego (przy ul. Drewlańskiej i ul. Grabowej). Lokal socjalny to 
mieszkanie o obniżonym standardzie, które przyznawane jest osobom 
o niższych dochodach na określony czas, po upływie którego sprawdza 
się, czy mieszkaniec nadal spełnia wyznaczone kryteria. Czynsz w  ta-
kim mieszkaniu jest najniższy. Umowę na zamieszkanie w  lokalu ko-
munalnym zawiera się bezterminowo, mieszkanie nie ma obniżonego 
standardu, czynsz jest wyższy niż w mieszkaniu socjalnym. Za czynsz 
w  lokalu z zasobów TBS płaci się najwięcej. Na podstawie analizy wy-
sokości dochodów i  sytuacji mieszkańca urzędnicy mogą skierować 
seniora do zamieszkania w  jednym z tych lokali, najczęściej zapisując 
taką osobę na listę oczekujących do momentu, aż zwolni się właściwe 
mieszkanie.

Jednym z kryteriów pierwszeństwa do przyznania lokalu mieszkal-
nego lub socjalnego jest wiek. Seniorzy i seniorki, które ukończyły 70. 
rok życia mają większą szansę na otrzymanie mieszkania szybciej. In-
formacje na ten temat uzyskać można pod numerem miejskiej infolinii 
Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-20.00).

W  2010 roku Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go w ramach programu „Mieszkanie dla Seniora” wybudowało Środo-
wiskowy Dom Emeryta przy ul. Drewlańskiej 10. To budynek z około 
70 samodzielnymi mieszkaniami jedno-, dwu- i trzypokojowymi, prze-
znaczonymi na wynajem dla ludzi starszych, z których 50 lokali przy-
stosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano 
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w nich między innymi wyposażenie w instalację przyzywową, w uchwy-
ty łazienkowe i brodziki posadzkowe. W  trakcie budowy starano się 
unikać stosowania progów i  różnic w poziomie podłogi. W piwnicy 
budynku znajdują się garaże, a w przyziemiu – pomieszczenia przezna-
czone na gabinet lekarski oraz zabiegowy, a także lokal usługowy o po-
wierzchni około 300 metrów kwadratowych. W sąsiedztwie są sklepy, 
kościół, basen, biblioteka, przychodnie lekarskie, apteki, a także pętla 
autobusowa.

Rok wcześniej spółka zrealizowała inwestycję przy ul. Grabowej 22. 
W  dwóch budynkach przy zacisznej ulicy powstało około 80 samo-
dzielnych mieszkań (jedno- i dwupokojowych) na wynajem. Do wspól-
nego użytku mieszkańców są tarasy oraz na przylegającym do budyn-
ków terenie zielonym murowany grill zewnętrzny z altaną i  siłownia. 
W piwnicy zlokalizowano podziemny garaż. Również w przypadku tej 
inwestycji dużym udogodnieniem są znajdujące się w  pobliżu skle-
py, przychodnie lekarskie i apteki, a także kościół. Miejsce jest dobrze 
skomunikowane z centrum miasta, w pobliżu znajduje się pętla tram-
wajowa Dębiec. W budynku swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Ludzi 
III Wieku „Świerczewski Krąg”, którego celem jest aktywizacja fizyczna 
i intelektualna seniorów.

Do zamieszkania w lokalu z zasobów PTBS także kieruje Miasto Po-
znań.

Jeśli senior chciałby zamieszkać w jednym z mieszkań przy ul. Gra-
bowej lub Drewlańskiej (w zasobach PTBS przeznaczonych tylko dla 
seniorów), może to zrobić wyłącznie poprzez Biuro Spraw Lokalowych. 
O mieszkanie z zasobów TBS-ów w każdej innej lokalizacji można się 
starać bez pośrednictwa urzędu.

Kontakt: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Biu-
ro Obsługi Klienta, ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań, tel. 61 850 83 37, 
61 850 83 35.
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Oczekuję na wskazanie lokalu socjalnego 
w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego. Jestem 
na 12. miejscu na liście osób uprawnionych.  
Dlaczego rodzina, której wniosek został złożony 
później i znajduje się na pozycji 17., otrzymała 
lokal socjalny przede mną?

Takie sytuacje mają miejsce, ponieważ do dyspozycji Miasta zwal-
niają się lokale o  różnej powierzchni użytkowej i strukturze pomiesz-
czeń. Te kryteria decydują o tym, jak licznej rodzinie Miasto może za-
oferować najem mieszkania.

Decyzje o  przyznaniu mieszkania podejmowane są zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta z 7 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 
Poznania. Urzędem właściwym do załatwienia tych spraw jest Biuro 
Spraw Lokalowych. Kontakt: ul. Matejki 50, tel. 61 878 41 11.

Pełnomocnik ds. Interwencji Lokatorskich
W 2017 roku Prezydent Miasta Poznania powołał Pełnomocnika 

ds. Interwencji Lokatorskich. Do jego zadań należy m.in. udział w roz-
wiązywaniu konfliktowych sytuacji między najemcami lokali a wynaj-
mującymi, w szczególności tych lokali, które pochodzą z niepublicz-
nego zasobu mieszkaniowego, wsparcie lokatorów w ich słusznych 
oczekiwaniach wobec Miasta Poznań w zakresie najmu lokali, a także 
pomoc lokatorom w kontaktach z wynajmującymi oraz z instytucjami 
zewnętrznymi tj. organami ścigania, sądami, komornikami, dostawca-
mi mediów. Funkcję Pełnomocnika pełni obecnie Magdalena Górska. 
Kontakt: Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, tel. Poznań Kontakt 
61 646 33 44 lub mailowo: magdalena_gorska@um.poznan.pl.

Więcej informacji na temat dodatku mieszkaniowego i mieszkań 
w domu pomocy społecznej można znaleźć w  rozdziale „Wsparcie 
i opieka”.
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czyli jak zadbać o komfort mniejszych i większych 
podróży

Poznań staje się miastem coraz bardziej przyjaznym dla pieszych. Przy-
stąpiło do sieci miast i  gmin przyjaznych starzeniu zorganizowanej 
wokół Światowej Organizacji Zdrowia i  jednym z ważniejszych celów, 
których realizacja znacząco wpłynie na poprawę jakości życia seniorek 
i seniorów, będzie właśnie likwidacja barier i wprowadzenie ułatwień 
w poruszaniu się po mieście.

PA Ń S T W O  P Y TA J Ą

 x Ja się staram nie wychodzić, jak nie muszę, albo 
załatwiam sprawy najbliżej, jak się da. W zasadzie, 
po co miałabym jechać do miasta? Może tylko po to,  
żeby załatwić sprawy w urzędach.

 x Jak najłatwiej mogę poruszać się po mieście?

 x Co to są przystanki wiedeńskie?

 x Jak mogę korzystać z rowerów miejskich? Mam nawet 
stację pod domem!

 x Bardzo się cieszę, że w mieście i na okolicznych 
skwerach postawiono więcej ławek.
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 x Mam trochę kłopot z poruszaniem się po mieście,  
bo rozkłady jazdy tak często się zmieniają, szczególnie 
latem. Jak mogę je sprawdzić, nie wychodząc z domu?

 x Moi znajomi mają PEKĘ i ciągle mnie namawiają, 
żebym sobie taką wyrobił. Po co mi właściwie PEKA?

 x Z jakich ulg mogę skorzystać, jeżdżąc komunikacją 
miejską?

 x Na czym polega transport sanitarny? Kiedy mogę 
z niego skorzystać?

 x Z jakich środków mogę skorzystać, żeby pojechać 
poza miasto?

M Y  O D P O W I A D A M Y

Ja się staram nie wychodzić, jak nie muszę 
albo załatwiam sprawy najbliżej, jak się da. 
W zasadzie po co miałabym jechać do miasta? 
Może tylko po to, żeby załatwić sprawy w urzędach.

Możliwość poruszania się po mieście bez barier ma znaczenie dla 
dostępu do różnych usług, dóbr. Dzięki mobilności widzimy, jak zmie-
nia się nasze miasto. Mobilność to bycie na bieżąco, bycie z  innymi, 
dostęp do kultury, edukacji, przyrody. Zachęcamy do zapoznania się 
z treścią tego rozdziału.

Jak najłatwiej mogę poruszać się po mieście?

W  centrum miasta wprowadzono Strefę Tempo 30. Oznacza to 
uspokojenie ruchu samochodowego i większy komfort dla osób poru-
szających się pieszo. Przypominacie sobie czasy, kiedy przechadzaliście 
się niespiesznie, trotuarami, po których od czasu do czasu przejeżdżał 
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tramwaj? Byłoby bardzo przyjemnie móc do tego w  jakimś stopniu 
wrócić, prawda?

Coraz częściej w Poznaniu spotkać możemy różnego rodzaju udo-
godnienia: niskopodłogowe tramwaje i  autobusy, przystanki tram-
wajowe (zwane wiedeńskimi) dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Autobusy niskopodłogowe zawiozą nas nad okoliczne 
jeziora i umożliwią spacer po lesie. Dzięki ułatwieniom w komunikacji 
osoby starsze mają większe możliwości udziału w wydarzeniach, które 
budują życie miasta.

Nie wszystkie przystanki są już dostosowane (podwyższone), warto 
więc czasami poczekać chwilę na przyjazd tramwaju niskopodłogowe-
go. Takie tramwaje są specjalnie oznaczone w rozkładach jazdy. Pamię-
taj, że jeśli poruszasz się na wózku, zawsze możesz poprosić o pomoc 
motorniczego, który może wysunąć specjalną platformę ułatwiającą 
wjechanie wózka do pojazdu.

Co to są przystanki wiedeńskie?

Konstrukcja przystanków wiedeńskich polega na wyniesieniu po-
ziomu jezdni o około 22 cm za pomocą specjalnie zbudowanej ram-
py. Dzięki temu pasażerowie zyskują możliwość znacznie łatwiejsze-
go wejścia lub wyjścia z autobusu lub tramwaju. Przy okazji kierowcy 
wjeżdżający na podwyższoną część zobligowani są do większej uwagi 
i  zmniejszenia prędkości, co również przyczynia się do podniesienia 
bezpieczeństwa w okolicach przystanku.

W Poznaniu przystanki wiedeńskie zbudowano do tej pory na uli-
cach: Gwarnej, Strzeleckiej (przystanki Plac Wiosny Ludów i Łąkowa), 
Górnej Wildzie (przystanek Różana) oraz Święty Marcin (przystanek 
Ratajczaka). Korzystając z przystanków wiedeńskich, pasażerowie po-
winni pamiętać o tym, że podwyższony fragment ulicy nadal pozostaje 
jezdnią – gdy na przystanku nie ma tramwaju, jeżdżą nią samochody. 
Stan na listopad 2019.
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Jak mogę korzystać z rowerów miejskich? Mam 
nawet stację pod domem!

Rzeczywiście coraz więcej stacji z rowerami i coraz więcej ścieżek 
rowerowych powstaje w  naszym mieście. Żeby wypożyczyć rower, 
trzeba najpierw zalogować się na stronie operatora rowerów miejskich 
(jeśli nie wiesz, jak to zrobić, poproś kogoś o pomoc). Zasilasz konto 
kwotą 20 zł i już możesz korzystać! Pierwsze 20 minut jazdy nic Cię nie 
kosztuje, kolejnych 40 minut to wydatek 2 zł, a następna godzina – 4 zł. 
Posiadacze imiennej karty PEKA z ważnym biletem okresowym mogą 
korzystać z obniżonych cen za wypożyczenie roweru miejskiego. Aby 
skorzystać ze zniżki, na karcie PEKA musi być zapisany dowolny bilet 
okresowy, ważny w momencie wypożyczenia roweru. Ulga dotyczy tyl-
ko pierwszego wynajmowanego roweru. Jeśli masz dodatkowe pyta-
nia, zadzwoń: tel. 61 666 80 80 lub zajrzyj na stronę poznanskirower.pl.

Bardzo się cieszę, że w mieście i na okolicznych 
skwerach postawiono więcej ławek.

Dobrze wiemy, jak bardzo ławki są potrzebne osobom starszym. 
Dobrze jest przysiąść, od czasu do czasu, i nam – młodym. Popatrzeć 
na otoczenie, odpocząć trochę, zrobić sobie przerwę.

Mam trochę kłopot z poruszaniem się po mieście, 
bo rozkłady jazdy tak często się zmieniają, 
szczególnie latem. Jak mogę je sprawdzić, 
nie wychodząc z domu?

Zachęcamy do korzystania z Serwisu Informacji Pasażerskiej, w któ-
rym uzyskasz odpowiedź na pytania związane z  komunikacją miej-
ską, w tym m.in. na temat rzeczywistego czasu odjazdu tramwaju lub 
autobusu z danego przystanku, rozkładu jazdy, planowania podróży, 
przebiegu, częstotliwości i  godzin kursowania linii autobusowych 
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i  tramwajowych obsługiwanych przez ZTM, planowanych objazdów, 
taryfy opłat, stref biletowych, ulg i zwolnień w opłatach oraz promo-
cji biletowych. Serwis działa w ramach Biura Poznań Kontakt pod nu-
merem telefonu 61 646 33 44 (po uzyskaniu połączenia należy wybrać 
na klawiaturze numer 1). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30-20.00. 

Jeśli korzystasz z internetu, rozkład jazdy można sprawdzić właśnie 
tam, na przykład na stronie www.jakdojade.pl (można również pobrać 
aplikację na telefon lub tablet o  takiej samej nazwie). Inne podobne 
aplikacje to „Kiedy jadę”, „Ginger”, „Wirtualny Monitor – PEKA”. To tym 
bardziej ciekawe rozwiązania, że podają rzeczywisty czas przyjazdu au-
tobusu czy tramwaju, a nie rozkładowy, który może zmienić się w zależ-
ności od tego, czy w mieście korki są większe czy mniejsze.

Moi znajomi mają PEKĘ i ciągle mnie namawiają, 
żebym sobie taką wyrobił. Po co mi właściwie PEKA?

PEKA umożliwia nam płacenie za liczbę rzeczywiście przejechanych 
przystanków, a nie za czas podróży. Można na niej zapisać ulgi przewozo-
we, jeśli z takich korzystasz, bez każdorazowego okazywania dokumen-
tów uprawniających do ulgi, a także bilety okresowe i liniowe (popular-
ne sieciówki czy liniówki). Kartę można doładować zarówno w punktach 
obsługi, jak i w biletomatach dostępnych na wielu przystankach, można 
ją też doładować przez internet lub telefon. PEKĄ zapłacimy również za 
postój samochodu w strefie parkowania. Dla wielu osób PEKA to po pro-
stu wygoda i możliwość połączenia wielu funkcji w jednej karcie.

Opłatę za postój w  strefie parkowania można również wnosić za 
pomocą aplikacji Mobilet, zainstalowanej w telefonie z dostępem do 
internetu (nie ma wówczas konieczności szukania parkomatów, nie 
trzeba szukać drobnych pieniędzy na zakup biletu).
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Z jakich ulg mogę skorzystać, jeżdżąc komunikacją 
miejską?

Po ukończeniu 70 lat można jeździć komunikacją miejską bezpłat-
nie. Wystarczy zapisać taką ulgę na karcie PEKA lub w czasie kontroli 
pokazać dowód tożsamości.

Zwolnieni z opłat za przejazdy są również inwalidzi wojenni i woj-
skowi, osoby posiadające tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu, wetera-
ni i weterani poszkodowani oraz kombatanci Poznańskiego Czerwca 
1956 r. – wystarczy przy kontroli biletów okazać odpowiednią legity-
mację, a w niektórych przypadkach także dokument potwierdzający 
tożsamość. Po okazaniu dokumentów uprawniających do ulgi możli-
we jest zapisanie charakteru ulgi na stałe na karcie PEKA (w Punkcie 
Obsługi Klientów ZTM).

Osoba, która ukończyła 65 lat, mieszkająca w Poznaniu lub w  jed-
nej z gmin objętych porozumieniem międzygminnym, może za 50 zł 
wykupić i zapisać na karcie PEKA bilet roczny (366 dni) na wszystkie 
linie w strefie A (obejmującej Poznań). 

Do 50-procentowej zniżki mają prawo osoby posiadające legity-
mację emeryta i rencisty, młodsze niż 65 lat, oraz ich współmałżonko-
wie, na których otrzymują zasiłek. Trzeba jednak pamiętać, by podczas 
przejazdu mieć przy sobie legitymację emeryta i rencisty lub aktualny 
odcinek emerytury lub renty wraz z dowodem tożsamości (a w przy-
padku współmałżonka – decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego i do-
wód tożsamości).

Dokładne informacje wraz z wykazem osób uprawnionych do ko-
rzystania ze zniżek dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miej-
skiego www.ztm.poznan.pl lub za pośrednictwem Serwisu Informacji 
Pasażerskiej pod numerem telefonu 61 646 33 44 (po uzyskaniu połą-
czenia należy wybrać na klawiaturze numer 1).
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Ważne zmiany w regulaminie korzystania z komunikacji miejskiej

W regulaminie korzystania z komunikacji pojawiło się w ostatnim cza-
sie kilka zapisów, o których warto wiedzieć:

 y przystanki na żądanie: nie trzeba już stać w widocznym miejscu 
na przystanku i  sygnalizować ręką chęci wejścia do pojazdu; wy-
starczy, że kierowca widzi kogoś na przystanku na żądanie – ma 
wówczas obowiązek się zatrzymać;

 y oznakowane miejsca w autobusach i tramwajach: nowe przepi-
sy mówią jasno, że pasażer zajmujący miejsce wyznaczone w po-
jeździe dla kobiet ciężarnych i osób z dzieckiem, dla osób starszych 
lub z niepełnosprawnością, zobowiązany jest do ustąpienia miej-
sca osobom, dla których jest ono przeznaczone;

 y brak ważnego biletu: jeśli zdarzy Ci się zapomnieć biletu i zapła-
cisz karę na miejscu lub otrzymasz mandat, możesz kontynuować 
podróż – nie ma konieczności wysiadania z pojazdu.

Na czym polega transport sanitarny? Kiedy mogę 
z niego skorzystać?

Transport sanitarny daje możliwość zawiezienia pacjenta karetką 
do i z miejsca leczenia pacjenta. Nie odbywa się to jednak na życzenie. 
Decyzję o transporcie sanitarnym każdorazowo podejmuje lekarz. On 
też ocenia, czy transport będzie bezpłatny. Jeżeli ma być częściowo lub 
całkowicie odpłatny, lekarz musi umieścić stosowną informację na zle-
ceniu.

Nieodpłatny transport sanitarny przysługuje w  sytuacji, kiedy ko-
nieczne jest natychmiastowe podjęcie leczenia i decyzja wynika z po-
trzeby zachowania jego ciągłości. Taka sytuacja zdarza się na przy-
kład wówczas, gdy trzeba przewieźć pacjenta z  jednego szpitala do 
drugiego. Jeśli pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się 
bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków ko-
munikacji miejskiej, wymaga pomocy innych, wówczas transport jest 
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finansowany w 40 procentach ze środków publicznych. Dzieje się tak 
w wybranych przypadkach. Szczegółowych informacji zasięgnąć moż-
na za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta pod numerem 
telefonu 800 190 590.

Z jakich środków mogę skorzystać, żeby pojechać 
poza miasto?

Wyjazd za miasto możliwy jest dzięki skorzystaniu z usług firmy 
przewozowej PKS Poznań SA lub komunikacji kolejowej.

Przejazdy PKS Poznań SA

Rozkład jazdy autobusów PKS można znaleźć na stronie internetowej  
www.pks.poznan.pl. Informacja w tym zakresie udzielana jest ponadto 
pod numerem telefonu 703 30 33 30 (koszt połączenia to 2,08 zł brutto 
za minutę). Istnieje możliwość zakupu biletu przez internet.

Ze zniżek na przejazdy korzystać mogą inwalidzi wojenni i ich opie-
kunowie oraz osoby niewidome i  ich opiekunowie. Ulgi ustawowe 
związane z wiekiem w komunikacji PKS nie obowiązują. Można jednak 
skorzystać z ulg handlowych:

 y ulga handlowa dotycząca biletów jednorazowych obowiązujących 
w PKS Poznań SA w komunikacji zwykłej – osoby po 60. roku życia –  
10 procent;

 y ulga handlowa dotycząca biletów jednorazowych obowiązujących 
w PKS Poznań SA w komunikacji pospiesznej – osoby po 60. roku 
życia – 20 procent.
Ulg handlowych nie łączy się z ulgami ustawowymi.

Przejazdy koleją

Większość osób doskonale wie, że ulgą na przejazdy kolejowe objęci są 
uczniowie, studenci, osoby niepełnosprawne. A jak dokładnie wygląda 
sytuacja podróżujących osób starszych?
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Zniżka dla posiadaczy legitymacji emeryta-rencisty (oraz dla ich 
współmałżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne) na prze-
jazdy ulgowe wynosi 37 procent. Zniżka obowiązuje w drugiej klasie 
pociągów osobowych, TLK oraz ekspresowych, ale, co ważne, senio-
rzy mają prawo tylko do dwóch takich przejazdów w roku. Aby z nich 
skorzystać, należy okazać specjalne zaświadczenie wystawiane przez 
terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwali-
dów. W Poznaniu zaświadczenie takie wydaje na podstawie legityma-
cji emeryta-rencisty (wydawanej przez ZUS) Zarząd Okręgowy PZERiI 
przy ul. Młyńskiej 5 (biuro czynne od poniedziałku do czwartku w go-
dzinach 9.00–13.00, tel. 61  853  27  21). Opłata za wydanie zaświad-
czenia to 10 zł, zaświadczenie ważne jest trzy lata (przy czym niewy-
korzystana zniżka przechodzi na rok następny). Jednocześnie trzeba 
pamiętać, że podróże tam i z powrotem traktowane są jako dwa od-
dzielne przejazdy.

Do biletów ulgowych upoważnieni są także kombatanci i inwalidzi 
wojenni (nawet do 78 procent), a  także osoby z orzeczoną niepełno-
sprawnością.

Dla osób starszych, które dużo podróżują, a nie spełniają wyżej wy-
mienionych kryteriów, spółki PKP proponują kupno specjalnych kart, 
które uprawniają do tańszych przejazdów:

Bilet dla Seniora to stała oferta dla każdego, kto ukończył 60 lat. Taki 
bilet uprawnia do 30-procentowej zniżki na przejazdy w komunikacji 
krajowej pociągami PKP Intercity SA wszystkich kategorii w pierwszej 
i drugiej klasie. Oferta dostępna jest w aplikacji mobilnej, na stronie 
www.intercity.pl, w kasach, biletomatach i u konduktora (z wyjątkiem 
pociągów kategorii EIP). Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wy-
starczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający 
tożsamość i wiek (na przykład dowód osobisty).

Na stacji Poznań Główny znajduje się ponad 10 biletomatów, w któ-
rych kupić można bilety Przewozów Regionalnych, PKP Intercity S.A. 
i Kolei Wielkopolskich. Transakcji można dokonać 24 godziny na dobę 
za pomocą gotówki, kart płatniczych Visa i MasterCard oraz funkcji BLIK.
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Oferta REGIO Senior. Na wszystkie krajowe połączenia Przewozów 
Regionalnych osobom,  które ukończyły 60. rok życia przysługują stałe 
zniżki:  25% na bilety jednorazowe w dowolnych relacjach oraz 10% na 
bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne). Uprawnienia do 
zniżki zaświadczyć należy dokumentem tożsamości potwierdzającym 
wiek. Oferta jest honorowana w pociągach Kolei Dolnośląskich, Kolei 
Wielkopolskich oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Zniżki w PKP Intercity (pozaustawowe) – oprócz zniżek ustawowych 
PKP Intercity oferuje inne zniżki na podróże. Być może niektóre z nich 
okażą się bardziej korzystne niż przysługujące ulgi ustawowe. Wśród 
pakietów promocyjnych znajduje się na przykład oferta pod nazwą 

„Wcześniej taniej” – zakupienie biletów z wyprzedzeniem daje możli-
wość skorzystania z rabatu w wysokości od 10 do 30 procent. Liczba 
dostępnych biletów w każdym z poziomów opłat jest limitowana. Po-
zostałe rodzaje promocji to m.in.: Bilet Abonamentowy, Bilet Weeken-
dowy, Bilet Taniomiastowy na wybranych relacjach międzymiastowych, 
Promo i Super Promo na wybranych trasach dla pociągów EIP i EIC, Bi-
letowa Czwartkomania – krótkoterminowe promocje (oferta ogłasza-
na z tygodniowym wyprzedzeniem). Każda z wymienionych promocji 
objęta jest osobnym regulaminem, z którym warto się zapoznać, po-
nieważ zniżki specjalne mogą się nie łączyć z ustawowymi. Wszelkie 
informacje dostępne za pośrednictwem infolinii dla abonentów sieci 
stacjonarnych i komórkowych pod numerem telefonu 703 200 200.

Informacja kolejowa PKP (biuro Dworca Poznań Główny) dostępna 
jest pod numerem tel. 61 633 16 59 w godz. 7.00-21.00. Można tu uzy-
skać pomoc w zaplanowaniu podróży; pracownicy nie udzielą jednak 
informacji na temat cen biletów, ale w razie potrzeby przekażą numer 
telefonu do właściwego przewoźnika. Najczęstsi przewoźnicy lokalni to:

 y Infolinia PKP Intercity, tel. (bez prefiksu) 703 200 200,  
opłata 1,29 zł/min

 y Przewozy Regionalne, tel. 703 20 20 20, opłata 1,29 zł/min
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 y Koleje Wielkopolskie, tel. (bez prefiksu) 19757, opłata za minutę 
połączenia zgodna ze stawką operatora.

Bilet Bus-Tramwaj-Kolej

Bus Tramwaj Kolej (BTK) to kolejowy, imienny bilet miesięczny. Bilet 
został wprowadzony przez Przewozy Regionalne wspólnie z Kolejami 
Wielkopolskimi oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Jeden bilet na trzy środki transportu „Bus-Tramwaj-Kolej” obowią-
zuje w pociągach regionalnych w promieniu ok. 50 km od Poznania, 
a także w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transpor-
tu Miejskiego w Poznaniu. Obszar obowiązywania biletu jest podzie-
lony na 7 stref taryfowych Przewozów Regionalnych i Kolei Wielkopol-
skich oznaczone literami A, B , C, D, E, F i G. Stacjami krańcowymi dla 
poszczególnych kierunków są: Wągrowiec, Gniezno, Września, Jarocin, 
Kościan, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Wronki, Rogoźno Wiel-
kopolskie.

Wspólny bilet na przejazdy pociągami KW i POLREGIO oraz auto-
busami i tramwajami komunikacji miejskiej w Poznaniu jest wygodną 
i  tanią alternatywą dla dwóch oddzielnych biletów okresowych. Bile-
ty okresowe i specjalne ZTM w Poznaniu, na sieć, ważne w strefie ta-
ryfowej A, są honorowane w pociągach KW i POLREGIO na obszarze 
obejmującym stacje z nazwą Poznań oraz Kiekrz. Bilety dostępne są 
w kasach kolejowych Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO. Są to bilety 
okresowe, miesięczne w postaci papierowej, z nadrukowaną dodatko-
wą informacją o ważności w komunikacji miejskiej ZTM w Poznaniu.
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czyli najważniejsze adresy i telefony

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24,  
tel. 61 847 21 11, 61 842 35 09

Centrum Informacji Kulturalnej, ul. Ratajczaka 44 (Arkadia),  
tel. 61 194 31, 61 851 96 45

Informacja Turystyczna, Stary Rynek 59/60, tel. 61 852 61 56
Filie Informacji Turystycznej:

 y Hol Dworca PKP, ul. Dworcowa 2, tel. 61 633 10 16
 y Port Lotniczy Ławica, ul. Bukowska 285, tel. 61 849 21 40
 y Hol Wschodni na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, 

ul. Głogowska 14, tel. 61 869 20 84
Poznań Kontakt – infolinia miejska, tel. 61 646 33 44 (Serwis Informacji 
Pasażerskiej – numer 1; Informacje – numer 2; Gospodarka odpadami 
GOAP – numer 3; Informacje dla Seniorów – numer 4)

PORADNICTWO

Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu,  ul. Dolna Wilda 80a, 

tel. 61 858 61 00
Miejska Rada Seniorów, ul. 3 Maja 46, tel. 61 878 58 56,  

tel. 885 960 352
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, do-

mofon 150, tel. 61 22 11 112 (pon., śr., czw. w godz. 16.00-20.00, wt. 
w godz. 12.00-16.00, sob.-niedz. w godz.12.00-16.00 tylko dyżur tele-
foniczny), Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób i rodzin z pro-
blemem przemocy domowej
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Miejski Rzecznik Konsumentów, ul. Libelta 16/20, tel. 61 878 58 70
Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, ul. Dąbrowskiego 77a, 

tel. 796 399 599
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu,  

Al. Marcinkowskiego 3, tel. 61 850 73 43
Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu: Punkt In-

terwencji Kryzysowej, ul. Niedziałkowskiego 30, tel. całodobowy 
61 835 48 65, 61 835 48 66, Hostel Interwencji Kryzysowej, ul. Dolne 
Chyby 10, tel. 61 816 06 78

WSPARCIE I OPIEKA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18,  
tel. 61 878 17 00, 61 878 17 01

Filia Stare Miasto, ul. Kościuszki 103, tel. 61 878 18 55
Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, tel. 61 878 18 17, 61 878 18 18
Filia Wilda, ul. Opolska 58, tel. 61 878 19 25
Filia Grunwald, ul. Matejki 50, tel. 61 878 48 72, 61 878 48 73
Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, tel. 61 843 08 86, 61 847 32 11, 

61 847 32 12
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym, ul. Gronowa 22 (parter – 

boczne wejście do budynku) pokój nr 8 (punkt obsługi klienta), 
tel. 61 878 17 89, 61 878 17 88

Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej, ul. Gronowa 22, (parter – 
boczne wejście do budynku), tel. 61 878 17 82, 61 878 17 85, 
61 878 17 84, 61 878 17 83

Dział Wsparcia Specjalistycznego, ul. Matejki 50, tel. 61 878 57 51
Zespoły Wsparcia Specjalistycznego prowadzą działalność na terenie 

całego miasta Poznania:
 y Filia Stare Miasto, tel. 61 878 18 65
 y Filia Nowe Miasto, tel. 61 872 36 14
 y Filia Wilda, tel. 61 878 19 16
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 y Filia Grunwald, tel. 61 878 57 61
 y Filia Jeżyce, tel. 61 840 23 09

Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13,  
tel. 61 877 57 51

Oddział Domu Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofa 142a,  
tel. 61 872 38 00, 61 872 38 02

Dom Pomocy Społecznej, ul. Bukowska 27/29,  
tel. 61 848 07 09

Dom Pomocy Społecznej, ul. Ugory 18/20,  
tel. 61 828 43 00, 61 828 43 11

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego,  
ul. Niedziałkowskiego 22, tel. 61 833 19 41

Dom Pomocy Społecznej, ul. Sielska 13, tel. 61 866 37 33, 61 864 66 60; 
oddział przy ul. Mińskiej14, tel. 61 879 26 62

Dom Pomocy Społecznej Pokrzywno, ul. Pokrzywno 1, 
tel. 61 879 83 81

Rodzinny Dom Pomocy Przyjaźń, ul. Dziedzicka 38, tel. 61 870 07 02
Prywatne domy opieki – informacje o standardach funkcjonowania 

placówek oraz wykaz miejsc: Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej,  
al. Niepodległości 16/18, VIII piętro, bud. A, pok. 866 i 871,  
tel. 61 854 18 32 

Dzienne domy pomocy społecznej na terenie Poznania

Zespół Dziennych Domów Pomocy, ul. Konopnickiej 18,  
tel. 61 865 81 19

Filia Zespołu Dziennych Domów Pomocy Klub Centrum,  
ul. Konopnickiej 18, tel. 61 865 81 19

Filia Zespołu Dziennych Domów Pomocy Klub Ogrody,  
ul. Nowy Świat 7/11, tel. 61 847 32 91
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Filia Zespołu Dziennych Domów Pomocy Klub Promień,  
os. Piastowskie 101, tel. 61 875 41 69

Filia Zespołu Dziennych Domów Pomocy Klub Starówka,  
ul. Wielka 1, tel. 61 855 76 47

Filia Zespołu Dziennych Domów Pomocy Klub Winogrady,  
os. Kosmonautów 15, tel. 61 820 55 41

Dzienny Dom Pomocy „Klub Słoneczna Przystań” prowadzony 
przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Racjonalizatorów 3, 
tel. 61 832 04 62

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej,  
ul. Mogileńska 42, tel. 61 873 87 00, tel./fax 61 873 87 03

Świadczenia i orzeczenie o niepełnosprawności

Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1;  
Dział Obsługi Klienta, ul. Małachowskiego 10.  
Zachęcamy do telefonowania przed wizytą, a także w celu uzyskania 
informacji pod nr tel. 61 646 33 44.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  
tel. 61 841 07 05,  61 841 07 06

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26,  
tel. 61 850 87 60

EDUKACJA, KULTURA I WOLONTARIAT

Organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorek i seniorów

Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Rynek Wildecki 4a, tel. 61 835 68 50
Dom Bretanii, Stary Rynek 37 (wejście od ul. Wielkiej), tel. 61 851 68 51
Fundacja Barak Kultury, ul. Św. Marcin 80/82, p. 329, tel. 61 64 65 344
Fundacja Bezpieczne Rataje, os. Oświecenia 62/77, tel. 519 552 109
Fundacja Biuro Służby Krajowej AA, Punkt Informacyjno-Kontaktowy 

AA Region Warta, ul. Dąbrowskiego 28a, infolinia 801 033 242,  
tel. zaufania 61 8 531 616
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Fundacja Dobrze, że jesteś, oddział Poznań, tel. 535 402 000
Fundacja Dr Clown, os. Powstańców Warszawy 5J, tel. 502 108 346
Fundacja Rak Off, ul. Dmowskiego 2a/7, tel. 883 655 633
Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS,  

ul. Nowowiejskiego 15/15a, tel. 61 855 25 45, 577 620 888
Jeżyckie Centrum Kultury, ul. Jackowskiego 5-7, tel. 692 809 039
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek, ul. Bukowska 15, tel. 881 701 911
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki 

w Poznaniu, ul. Krasińskiego 3/5, 61 848 19 00
Polski Związek Działkowców, Klub Seniorów Działkowiec,  

ul. Langiewicza 23, tel. 601 276 237, 601 396 408, 665 001 911
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, ul. Młyńska 5,  

tel. 61 853 27 21
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, oddział 

Poznań, ul. Piątkowska 94/3 „C”, tel. 693 459 642, 505 894 402
Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, os. Piastowskie 66/2,  

tel. 61 877 05 69
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, adres do korespondencji: 

Katedra i Klinika Medycyna Paliatywnej, os. Rusa 25 a, 
tel. 618 738 303, 619 739 327

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, oddział Poznań, Hospicjum 
Palium, os. Rusa 55, tel. 509 904 644, 61 873 83 00

Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi, ul. Bielska 14, tel. 61 832 11 51,  
784 650 104

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, ul. Piastowska 38, 
tel. 883 655 633

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Wielkopolskiej Izbie 
Rzemieślniczej w Poznaniu, al. Niepodległości 2, tel. 61 852 16 70 

Stowarzyszenie Dom Trzeźwości, Al. Marcinkowskiego 24,  
tel. 61 852 95 70

Stowarzyszenie ETAP, ul. Wachowiaka 8a, tel. 61 656 99 71
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP, 

ul. Skwierzyńska 1, tel. 61 823 45 02, 509 108 964
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Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga, ul. Ostroroga 30/1,  
tel. 501 482 989

Stowarzyszenie Instytut Zachodni, ul. Wojskowa 6/B7,  
tel. 602 684 425

Stowarzyszenie Jeden Świat, ul. Prusa 16a/5, tel. 61 848 43 36
Stowarzyszenie Kompania Druha Stuligrosza, os. Tysiąclecia 38/7,  

tel. 609 053 594
Stowarzyszenie Lepszy Świat, ul. Bukowska 27/29, 514 389 987, 

504 383 181
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg, ul. Grabowa 22B,  

tel. 691 522 988
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Dąbrowskiego 18, 

tel. 61 843 72 55 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Amikus,  

os. Rusa 6, tel. 61 874 96 12
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti, oddział Poznań,  

ul. Kołłątaja 102, infolinia 801 800 038
Stowarzyszenie Psyche Soma Polis/Akademia Walki z Rakiem, 

ul. Wierzbięcice 18/5, tel. 61 820 27 46, 502 99 44 97, 501 08 06 63 
Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H.Ch. Kofoeda – Centrum Integracji 

Społecznej, ul. Św. Wincentego 6, tel. 61 668 23 13
Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce, Klub Oddziału 

Terenowego STTC w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 56, 
tel. 666 074 232, 600 537 031

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Łódź, ul. Tuwima 95/15,  
tel. 790 29 08 42 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, oddział Poznań,  
ul. Św. Marcin 58/64, tel. 664 999 886

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego,  
ul. Świętosławska 7, tel. 61 852 26 42

Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu, 
ul. Ratajczaka 37, tel. 61 851 00 36

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, ul. Św. Marcin 69, tel. 61 853 62 03 
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Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, 
ul. Iłłakowiczówny 6/2a, 61 22 45 085

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. Piekary 17,  
tel. 61 664 52 34/33

Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Związek Organizacji 
Pozarządowych, ul. Bukowska 27/29, tel. 61 853 09 30, 61 623 21 45

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej 
Hospicjum Domowe, ul. Bednarska 4, tel. 61 855 11 76,  
61 852 92 99

Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 
ul. Winogrady 11, tel. 61 853 15 41, 61 852 08 09

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, pl. Kolegiacki 12a,  
tel. 61 852 22 42, 600 021 664 (całodobowy), 600 021 284

Stowarzyszenie Medycyna Polska, ul. Św. Marcin 58/64, 
tel. 660 778 480

Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia Kierunek Zdrowie, 
ul. Jaśminowa 4, tel. 601 724 445, 793 992 456

Poznańskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury, ul. Dmowskiego 37, 
tel. 515 194 773

Fundacja ORCHidea, ul. Bułgarska 86/1, tel. 782 271 227
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO,  

ul. Błękitna 1/7, tel. 608 839 784
Fundacja na rzecz AWF w Poznaniu, Projekt Trener Senioralny, 

ul. Królowej Jadwigi 27/39, tel. 61 835 50 51, 61 835 50 50
Stowarzyszenie Aster, ul. Sanatoryjna 2, tel. 501 623 316
Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA, ul. Wiedeńska 19, 

tel. 691 778 932
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Oddział 

Regionalny Poznań, ul. Bułgarska 17, tel. 61 868 76 88, 664 447 879
Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski, ul. Garczyńskiego 13, 

tel. 790 780 110
Fundacja Pomocy Ludziom „Jest Nadzieja”, os. Stare Żegrze 18, 

tel. 61 879 69 44
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Domy kultury w Poznaniu

Dębiec
Klub Osiedlowy Dębczak, os. Dębina 107, tel. 61 830 29 21 

(Spółdzielnia)

Junikowo

Dom Kultury Stokrotka, ul. Cyniowa 11, tel. 61 867 19 19

Grunwald

Klub Kopernik, ul. Galileusza 8, 61 647 42 71
Klub Rondo, ul. Przybyszewskiego 56, tel. 61 861 58 04
Klub Raszyn, ul. Rynarzewska 9, 61 861 08 84
Klub Osiedlowy Krąg, ul. Dmowskiego 37, tel. 61 647 42 88

Piątkowo

Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka, os. Bolesława Chrobrego 117, 
tel. 61 822 38 33

Rataje

Dom Kultury Jędruś, os. Armii Krajowej 101, tel. 61 877 01 51, 
695 151 787

Dom Kultury Orle Gniazdo, os. Lecha 43, tel. 61 877 78 42
Dom Kultury Jubilat, os. Tysiąclecia 30, tel. 61 876 08 40
Dom Kultury Na Skarpie, os. Piastowskie 104, tel. 61 877 05 51
Dom Kultury Polan Sto, os. Polan 100, tel. 61 879 71 51
Dom Kultury Na pięterku, os. Orła Białego 5, tel. 61 879 63 11
Dom Kultury Jagiellonka, os. Jagiellońskie 120, tel. 61 877 51 64
Klub Cybinka, ul. Warszawska 93/95, tel. 618 794 715, 695 151 856

Sołacz

Ośrodek Kultury Wierzbak, ul. Wojska Polskiego 8, tel. 61 822 45 02, 
603 849 059

http://www.dkstokrotka.pl/
http://www.kopernik.poznan.pl/
http://www.grunwald.pl/index.php/klub-3.html
http://www.klubraszyn.pl/
http://www.klubkrag.pl/
http://www.psm.poznan.pl/dabrowka.php
http://osiedlemlodych.pl/jedrus/
http://osiedlemlodych.pl/orle-gniazdo/
http://osiedlemlodych.pl/jubilat/
http://osiedlemlodych.pl/na-skarpie/
http://osiedlemlodych.pl/polan-sto/
http://osiedlemlodych.pl/na-pieterku/
http://osiedlemlodych.pl/jagiellonka/
http://osiedlemlodych.pl/klub-cybinka/
http://www.wierzbak.pl/index.html
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Wilda
Schron Kultury Europa, ul. Rolna 24, tel. 509 102 206

Winogrady

Osiedlowy Dom Kultury Pod Lipami, os. Pod Lipami, pawilon 108a, 
tel. 61 630 33 47

Osiedlowy Dom Kultury Orbita, os. Kosmonautów 118, tel. 61 630 33 28
Osiedlowy Dom Kultury Słońce, os. Przyjaźni 120, tel. 61 630 32 68
Osiedlowy Dom Kultury Bajka, os. Wichrowe Wzgórze 124,  

tel. 61 630 33 17
Osiedlowy Dom Kultury Wiktoria, os. Zwycięstwa 125,  

tel. 515 228 735

Kluby seniora w Poznaniu

Informacje o poznańskich klubach seniora uzyskać można od 
animatorów senioralnych pod numerami telefonu 517 068 827, 
61 842 35 09 lub bezpośrednio w Centrum Inicjatyw Senioralnych 
przy ul. Mielżyńskiego 24.

Dębiec
Klub Seniora przy parafii pw. Świętej Trójcy, ul. 28 Czerwca 1956 r. 328
Klub Seniora przy parafii pw. Błogosławionej „Poznańskiej Piątki”, 

ul. Orzechowa 21a
Koło Emerytów i Rencistów przy HCP Metalowcy przy Cegielskim, 

ul. 26 czerwca 1956 r. 223/229

Górczyn

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło nr 70, 
ul. Rawicka 12/14

Klub Seniora Górczyn, ul. Ściegiennego 10

Grunwald

Klub Seniora Raszyn, ul. Rynarzewska 9

http://www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-podlipami
http://www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-orbita
http://www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-slonce
http://www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-bajka
http://www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-wiktoria


148

Dane teleadresowe

Klub Seniora, ODK Stokrotka, ul. Cyniowa 11
Klub Seniora, ODK Kopernik, ul. Galileusza 8
Klub Seniora, Koło Osiedlowe KOS przy Klubie Rondo, Koło Emerytów 

i Rencistów, ul. Przybyszewskiego 56
Klub Seniora Klub Rondo, ul. Przybyszewskiego 56
Klub Seniora przy parafii pw. Św. Michała Archanioła, ul. Stolarska 7 
Klub Seniora, Fundacja Orchidea, ul. Hetmańska 15-19c
Klub Seniora Zorza, ul. Wojskowa 16
Klub Seniora Promyk, ul. Promyk 4

Jeżyce

Klub Seniora Jeżyce, ul. Bukowska 27/29
Klub Seniora Pasja, Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 
Klub Seniora Bednarska, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy 

Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, ul. Bednarska 4 
Klub Seniora, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, 

ul. Dąbrowskiego 18
Klub Seniora Nauczycieli Miasta Poznania, ul. Słowackiego 58
Klub Seniora Niezapominajki, Dom Tramwajarza, 

ul. Słowackiego 19/21
Jeżycki Klub Seniora, Stowarzyszenie Jeżyczanie, ul. Słowackiego 19/21
Klub Seniora Magnolia, Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29

Junikowo

Klub Seniora, Stowarzyszenie Księgowych Oddział w Poznaniu, 
ul. Ziębicka 18

Kiekrz

Klub Seniora Aster, Stowarzyszenie Aster, ul. Sanatoryjna 2

Ławica

Klub Seniora „Złote Marzenia”, Stowarzyszenie Seniorów Ławica, 
ul. Ławica 2
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Łazarz
Klub Seniora Bamberka, Klub Osiedlowy Krąg, ul. Dmowskiego 37
Klub Seniora Działkowiec, Polski Związek Działkowców ROD, 

ul. W. Cybulskiego 6/1
Złoty Klub Seniora, Polski Związek Działkowców, ROD, ul. Dmowskiego

Naramowice

Klub Seniora przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, 
ul. Naramowicka 156

Nowe Miasto

Klub Seniora Cybinka, ul. Warszawska 93/95
Klub Seniora „Razem na Głównej”, Stowarzyszenie na 

Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej”, 
ul. Główna 42 (budynek dawnego Gimnazjum nr 20), 
adres Stowarzyszenia ul. Mariacka 15

Klub Seniora Głuszyna, ul. Głuszyna 206a

Piątkowo

Klub Korona, os. Bolesława Śmiałego 104
Klub Seniora Przyjaciele, os. Bolesława Chrobrego, pawilon 110
Klub Seniora Batory, os. Stefana Batorego 38e, wejście F
Klub Seniora Królewska Oaza, os. Władysława Jagiełły 13
Klub Seniora Korona, os. Bolesława Śmiałego, pawilon 104
Klub Seniora Złoty Liść, os. Władysława Łokietka 6c
Klub Seniora Hetman, os. Jana III Sobieskiego, pawilon 52

Podolany

Klub Seniora „Uśmiechaj się”, ul. Druskienicka 32

Rataje

Klub Seniora przy parafii pw. Św. Rocha, ul. Św. Rocha 10
Klub Seniora Feniks, DK Polan Sto, os. Polan 100

http://www.obs.psm.poznan.pl/obs_korona.php
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Klub Seniora – Raj Seniora, DK Orle Gniazdo, os. Lecha 43
Klub Seniora Rodzina, DK Orle Gniazdo, os. Czecha 114
Klub Seniora Jubilaci, DK Jubilat, os. Tysiąclecia 30
Klub Seniora Piastun, DK Na Skarpie, os. Piastowskie 104
Klub Seniora Jarzębina, DK Jagiellonka, os. Jagiellońskie 120
Klub Seniora Złota Jesień, SM „Osiedle Młodych”, os. Powstań 

Narodowych 31
Klub Seniora Tęcza, DK Jędruś, os. Bohaterów II Wojny Światowej 76
Klub Seniora Brzozy, os. Rusa 110
Klub Seniora Wigor, DK Na Pięterku, os. Orła Białego 5
Klub Seniora Spokojna Przystań, Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i ich Rodzin Amikus, os. Rusa 6
Klub Seniora na Żegrzu, Fundacja Pomocy Ludziom „Jest Nadzieja”, 

parafia pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi, salki w kościele 
na os. Stare Żegrze 18

Klub Seniora Byłych Pracowników TVP S.A., ul. Serafitek 8
Klub Seniora Jesienna Rezydencja, Fundacja „Srebrne Lata”,  

os. Rusa 120

Smochowice

Klub Seniora, Stowarzyszenie Na Rzecz Obiektu Sportowo-Rekreacyj-
nego Dla Mieszkańców Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w Pozna-
niu, ul. Muszkowska 1a

Sołacz

Klub Seniora Wierzbak, OK Wierzbak, ul. Wojska Polskiego 8
Klub Seniora Sołacz, OK Wierzbak, ul. Wojska Polskiego 8

Stare Miasto

Klub Seniora 82, Autorski Klub Seniora, ul. Krakowska 10
Klub Seniora – Kącik dla Seniora, przy kawiarni „KÓLTURA”,  

ul. 23 lutego 8
Rada Seniorów Automobilklubu Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37
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Starołęka
Klub Seniora „Pogoda Ducha” przy parafii pw. św. Jana Apostoła 

i Ewangelisty, ul. Forteczna 53

Strzeszyn

Strzeszyński Klub Seniora, ul. M. Hłaski 16

Świerczewo

Klub Seniora Świerczewski Krąg, Stowarzyszenie Ludzi III Wieku 
Świerczewski Krąg, ul. Grabowa 22B

Wilda

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej, pl. Marii Skłodowskiej Curie 5 
Klub Seniora przy parafii pw. Maryi Królowej, Rynek Wildecki 4
Klub Seniora, Oddział Wielkopolskiego Polskiego Związku Głuchych,  

ul. Przemysłowa 45/49
Klub Fyrtel Seniora, Wolontariat Wielkopolski, ul. Garczyńskiego 13

Winogrady

Klub Seniora Zakątek Seniora, Wolontariat Wielkopolski, 
ul. Drewlańska 10/69

Klub Osiedlowy Stare Winogrady, ul. Brandstaettera 6 
Klub Seniora Nike, ODK Wiktoria, os. Zwycięstwa 125 
Klub Seniora Druga Młodość, ODK Bajka, os. Wichrowe Wzgórze 124
Klub Seniora, ODK Słońce, os. Przyjaźni 120
Klub Seniora Przyjaciele, ODK Pod Lipami, os. Pod Lipami 108a

Wola

Klub Seniora Wola, Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14
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Centra kultury i edukacji

Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, tel. 61 646 52 72
Dom Tramwajarza operator Estrada Poznańska, ul. Słowackiego 19/21, 

tel. 576 660 101
Jeżyckie Centrum Kultury, ul. Jackowskiego 5-7, tel. 61 679 13 66
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego, Willa wśród Róż,  

al. Wielkopolska 11, tel. 61 853 40 76

Biblioteki

Biblioteka im. Raczyńskich, Budynek Główny,  
pl. Wolności 19/Al. Marcinkowskiego 23;  
katalog-informatorium, tel. 61 885 89 18; wypożyczalnia,  
tel. 61 885 89 09; Informatorium Zbiorów Specjalnych,  
tel. 61 885 89 27

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38-40, 
tel. 61 829 38 72, 61 829 38 17

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu, ul. Prusa 3, tel. 61 664 08 73

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, ul. Bułgarska 19, tel. 61 851 88 01

Uniwersytety trzeciego wieku

Akademia Trzeciego Wieku, Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 
parter, pokój R043, tel. 61 271 10 30, 61 271 10 31

Uniwersytet Każdego Wieku, Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2A (pok. 210A, II piętro), tel. 61 655 33 53

Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Ratajczaka 37,  
tel. 61 851 00 36

Uniwersytet Artystyczny III Wieku, Uniwersytet Artystyczny, plac 
Wielkopolski 9 (pok. 401, budynek C), tel.  61 853 00 18 w. 119

Uniwersytet III Wieku – Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga 
Omnes”, Uniwersytet Ekonomiczny, al. Niepodległości 10, pok. 138, 
I piętro, Gmach Główny, tel. 61 856 92 45
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Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Przyrodniczy, 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Wojska Polskiego 28, 
budynek rektoratu, I piętro, pok. 113, tel. 61 848 70 26

Uniwersytet Srebrnego Wieku, Komendant Wojewódzki Policji 
i Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, ul. Głogowska 26, 
tel. 61 886 28 00

Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, tel. 61 854 60 31

Turystyka i sport

Grupa Przewodników PoPoznaniu, tel. 884 605 305
Fundacja na rzecz AWF / Trener Senioralny, tel. 61 835 50 50/51
Oddział Poznański PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego,  

Stary Rynek 89/90, tel. 61 852 37 56
Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego, pl. Kolegiacki 16, 

tel. 61 853 03 97
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Wielka 18/10, 

tel. 61 878 58 87
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34,  

tel. 61 833 05 11
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, 

tel. 61 876 60 11
Ośrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 106a, tel. 61 871 06 42
Termy Maltańskie, ul. Termalna 1, tel. 61 222 61 61

Mieszkalnictwo

Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, tel. 61 878 41 11
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 

ul. Konfederacka 4, tel. 61 850 83 37, 61 850 83 35
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Zdrowie

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia, ul. Grunwaldzka 158, Telefoniczna Infolinia Pacjenta 
800 190 590 (bezpłatna, czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu), 
informacja 61 850 60 36

Wieczorynki

Poradnie udzielające pomocy lekarskiej wieczorem, w nocy i w święta

Grunwald

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, ul. Grunwaldzka 16/18, 
tel. 61 669 82 07

Stare Miasto

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM, 
Al. Solidarności 36, tel. 61 647 77 15

Specjalistyczny Zespół opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem 
w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, tel. 61 850 63 22

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, tel. 61 821 22 07

Nowe Miasto

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 
tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90, 61 873 94 08

Wilda
Centrum Medyczne HCP Spółka z o. o NZOZ Centrum Medyczne 

HCP Lecznictwo Ambulatoryjne, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194, 
tel. 61 227 41 88, 61 227 42 36

Jeżyce
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 

tel. 61 307 12 75



155

Dane teleadresowe

Transport

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, 
ul. Głogowska 131/133, Centrala: tel. 61 839 60 00, System 
Informacji Pasażerskiej: tel. 61 646 33 44

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 
tel. 61 646 33 44

Nextbike – rower miejski, Biuro Obsługi Klienta: tel. 61 666 80 80, 
61 674 03 90

Poznań Kontakt – infolinia miejska, tel. 61 646 33 44
Informacja na Dworcu Głównym w Poznaniu, InfoDworzec: 

tel. 61 633 16 59
Przewozy Regionalne, Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Kolejowa 5, tel. 61 633 57 80
Koleje Wielkopolskie, ul. Składowa 5, Infolinia pasażerska: tel. 19757
Infolinia Urzędu Transportu Kolejowego: tel. 801 044 080
Informacja kolejowa: tel. 61 279 27 78
PKP Intercity, Infolinia dla abonentów sieci stacjonarnych i komórko-

wych: tel. 703 200 200 (koszt połączenia 1,29 zł brutto za minutę)
PKS, ul. Piekary 19, rozkład jazdy przez telefon: 703 303 330 (koszt 

połączenia: 2,08 zł brutto za minutę)
Port Lotniczy Poznań-Ławica, Punkt Informacji Lotniskowej, 

tel. 61 849 23 43

Miejsca przyjazne seniorom *mps (stan na listopad 2019)

Active Study, ul. Dąbrowskiego 76/14-15, tel. 61 847 33 94
Akademia Podróży Wojażer, ul. Dąbrowskiego 28a, tel. 61 662 84 03 
Akademia 50+ Profutura, ul. Ratajczaka 18a, tel. 61 852 53 09
AMED Gabinety Specjalistyczne A Aparaty Słuchowe s.c., 

ul. Poznańska 18a/1, tel. 61 221 01 51
Biblioteka Raczyńskich, Pl. Wolności 19, tel. 61 88 58 909
Biuro Podróży Happy Ways, ul. Czerwińskiego 2, tel. 61 660 46 70, 

61 839 13 59
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Biuro Podróży FunClub, ul. Grunwaldzka 39, tel. 61 662 86 16
Brama Poznania/Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 

tel. 61 647 76 06
Brand Vital Poland Sp. z o.o. Sklep medyczny, ul. Głogowska 16,  

tel. 61 814 35 03
Cafe Misja Centrum Kultury Fara, ul. Gołębia 1, tel. 61 415 14 43, 

503 504 465
CenterMed/Stowarzyszenie Medycyna Polska, ul. Św. Marcin 58/64,  

tel. 660 778 480
Centrum „Garbary 64”, ul. Garbary 64, tel. 500 055 056
Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, tel. 61 646 52 72 lub 

61 646 52 60
Centrum Pływania i Fitness FitSwim, ul. Górna Wilda 83/5,  

tel. 61 830 36 28, 61 830 36 43  
Centrum Zdrowia ASGO, ul. Marcelińska 92-94, tel. 61 890 64 38 
Cukiernia-Cafe „Expressowa”, ul. 28 Czerwca 1956 r. 150
Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11, tel. 61 867 19 19
Eurocafe, ul. Zamenhofa 133, ul. Św. Marcin 24, tel. 61 222 59 91
Fundacja PETRA senior, Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA - 

dzienny dom wsparcia dla osób zależnych, ul. Krasińskiego 4,  
tel. 724-976-584

Fundacja Serdecznik, ul. Grodziska 15, tel. 61 867 34 39
Gabinety Fizjoterapii Novina, ul. Szczęsna 13 (wejście od ul. Nowina), 

tel. 61 841 11 00
Grota Solna GALOS Wielkopolskie Centrum Mikroklimatu Morskiego, 

ul. Spychalskiego 34, tel. 61 835 33 36
Hotel HP Park ***, ul. abpa A. Baraniaka 77, tel. 61 874 11 00
INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, tel. 61 222 22 22 

 y Centrum Handlowe M1, ul. Szwajcarska 14
 y Centrum Handlowe Poznań Plaza, ul. Drużbickiego 2
 y Centrum Handlowe King Cross, ul. Bukowska 156
 y Salon Inea, os. Oświecenia 59
 y Salon Inea, ul. Głogowska 106
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 y Salon Inea, ul. Krakowska 34
 y Salon Inea, ul. Mylna 60
 y Salon Inea, ul. Polna 68-72a
 y Salon Inea, ul. Przybyszewskiego 56

Inteligentny Trening Klub 36 minut Polanka, ul. Milczańska 1,  
tel. 501 112 206

Kamea Nova, ul. Klasztorna 17/18, tel. 61 851 72 11
Kino Rialto/Filmowy Klub Seniora, ul. Dąbrowskiego 38,  

tel. 508 861 813
Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale 

Poznańskim PTTK, Pl. Kolegiacki 16, tel. 61 853 03 97
Med Polonia sp. z o.o., ul. Obornicka 262, tel. 61 628 08 00
Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27, tel. 61 852 82 51
Niku Bowling, ul. Piątkowska 200, tel. 61 826 33 66
NZOZ PROMEDICA, ul. Mickiewicza 31, tel. 61 662 73 13
Osiedlowy Dom Kultury „Pod Lipami” w Poznaniu, os. Pod Lipami 108a, 

tel. 61 630 33 47
Perfect Eye Optic Plac Wiosny Ludów 2 (C.H. Kupiec Poznański),  

tel. 61 670 72 00
Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi, ul. Bielska 14, tel. 61 832 11 51
Podróże na emeryturze, ul. Ratajczaka 26/3, tel. 609 200 378 lub 

61 671 34 34
Poradnia Geriatryczna, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
os. Rusa 55, tel. 61 873 83 12  

Razem w formie w miejscu odbywania zajęć: Fabryka Formy - 
ul. Pleszewska 1 (galeria Posnania), Pływalnia Miejska Atlantis,  
os. Batorego 101

Restauracja PASTELA ul. 23 Lutego 40/róg Zamkowej,  
tel. 61 850 14 90

Silver Optyk, ul. Warszawska 98A, tel. 574 063 117
Specjalistyczna Pielęgnacja Stóp Katarzyna Kasprzyk,  

ul. Grunwaldzka 38A (w przychodni DENTANA), tel. 607 043 563
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„Społem” Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu, 
ul. Wilczak 3, tel. 61 828 82 55

Stanley Centrum Medyczne, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 135,  
tel. 61 649 05 55

Stowarzyszenie „Lepszy Świat”, ul. Bukowska 27/29, tel. 514 389 987
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, ul. Dąbrowskiego 18,  

tel. 61 843 72 55 
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek, ul. Bukowska 15, tel. 881 701 911, 

603 955 070
Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce, os. Tysiąclecia 52/6,  

tel. 666 074 232
Synexus Polska Sp. z o. o. Centrum Medyczne, ul. Głogowska 31/33,  

tel. 61 625 80 33
Szkoła Pływania Fregata Swimming, os. Piastowskie 53,  

tel. 61 875 95 27
Szkoła Tai Chi JADEIT, ul. Bastionowa 47, tel. 603 22 00 21
Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1E, tel. 61 852 17 86
Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, tel. 61 852 05 41
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, 

ul. Mogileńska 42, tel. 61 87 38 700/fax 61 87 38 703
Zakład Rehabilitacji Leczniczej Fizjoterapia Optima, ul. Kościelna 30/57, 

tel. 533 682 800

Toalety miejskie

Obsługowe
 y Stary Rynek (przy ul. Różany Targ, naprzeciwko bocznej elewacji 

ratusza), czynna od poniedziałku do środy w  godz.: 8.00–22.00, 
w niedzielę w godz.: 8.00–22.00, nieprzystosowana dla osób nie-
pełnosprawnych

 y pl. Wolności (tylna część budynku tzw. Arkadii), czynna od poniedział-
ku do piątku w godz.: 8.00–20.00, w soboty w godz. 8.00–16.00, w nie-
dziele nieczynna, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych
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 y al. Niepodległości (naprzeciwko Izby Rzemieślniczej), czynna od 
poniedziałku do piątku w  godz. 8.00–18.00, w  soboty w  godz.: 
8.00–16.00, w niedziele nieczynna, nieprzystosowana dla osób nie-
pełnosprawnych

 y ul. Berwińskiego (przy wejściu do Parku Wilsona od strony ul. Gło-
gowskiej), czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00–18.00, 
w soboty i niedziele w godz.: 10.00–18.00, nieprzystosowana dla 
osób niepełnosprawnych

 y Ogrody (przy pętli tramwajowej, w pobliżu przystanku dla wysia-
dających), czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00–18.00, 
w soboty w godz.: 8.00–16.00, w niedziele nieczynna, nieprzysto-
sowana dla osób niepełnosprawnych

 y park Cytadela (naprzeciwko muzeum wejścia do Muzeum Uzbroje-
nia), czynna codziennie w godz.: 10.00–18.00

 y Górczyn (przy dworcu autobusowym), czynna od poniedziałku do 
piątku w godz.: 6.00–18.00, w soboty w godz.: 8.00–18.00, w nie-
dziele nieczynna

 y ul. Ostrów Tumski (naprzeciwko budynku Psauterii), czynna od 
poniedziałku do piątku w godz.: 8.00–18.00, w soboty i niedziele 
w godz.: 10.00–20.00, można skorzystać z natrysku

 y Rynek Łazarski, czynna od poniedziałku do soboty w godz.: 6.00–
18.00, można skorzystać z natrysku

 y dworzec Junikowo, czynna od poniedziałku do piątku w  godz.: 
8.00–18.00, w soboty i niedziele w godz.: 10.00-18.00

 y budynek stacji Poznańskiego Szybkiego Tramwaju przy Dworcu 
Zachodnim, czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 6.00–22.00, 
w soboty i niedziele w godz.: 8.00–20.00

 y Rynek Wildecki, czynna od poniedziałku do soboty w godz.: 6.00–
18.00

 y rondo Kaponiera (poziom -1), czynna od poniedziałku do piątku 
w godz.: 6.00–22.00, w sobotę i niedzielę w godz.: 8.00–20.00

 y rondo Kaponiera (poziom -2), czynna od poniedziałku do piątku 
w godz.: 6.00–22.00, w sobotę i niedzielę w godz.: 8.00–20.00
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 y pl. Wielkopolski, czynna od poniedziałku do soboty w godz.: 6.00–
18.00, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych

 y Rynek Jeżycki, czynna od poniedziałku do soboty w godz.: 6.00–
18.00, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych

Automatyczne (czynne całodobowo, przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych)

 y Park Sołacki (przy ul. Małopolskiej, naprzeciwko ul. Śląskiej)
 y pl. Międzymoście, przy ul. Wielkiej
 y ul. Strzelecka (skrzyżowanie z ul. Królowej Jadwigi)
 y ul. Roosevelta (przy Moście Teatralnym)
 y ul. Wieniawskiego (w Parku A. Mickiewicza)
 y skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi i Górnej Wildy
 y ul. Książęca (dworzec autobusowy Starołęka)
 y ul. Zielona
 y ul. Czartoria
 y ul. Ewangelicka
 y przy moście Św. Rocha
 y ul. Jutrzenka (przy targowisku na Świcie)
 y ul. Szymanowskiego (pętla P&R Sobieskiego)
 y Park Cytadela (Rosarium)
 y Park Jana Pawła II (przy restauracji Mamma Wilda)
 y Park Kasprowicza (przy ogrodzeniu pływalni)
 y ul. Biała
 y ul. Grunwaldzka (przy wejściu na cmentarz)
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