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AKTYWNA JESIEŃ. Spotkajmy się w Centrum Inicjatyw Senioralnych – Październik 2010 

Przez cały październik, w siedzibie Centrum przy ul. Mickiewicza 9a, będą odbywad się BEZPŁATNE zajęcia, mini wykłady oraz inne 

ciekawe spotkania, których tematyka skierowana jest do osób po 50. roku życia. Zapisy prowadzone są pod  numerem tel.: 61 847 21 11. 

Zapraszamy też do kontaktu osobistego w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych , ul. Mickiewicza 9a, od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Program zajęć: 

Termin Temat zajęć Osoba prowadząca  

5.10 (wt.) 
14:00 – 16:00 

Jak napisać CV gdy szukasz pracy innej niż wykonywałaś dotychczas  
Warsztaty dla kobiet 50 plus , które juz nie mogą lub nie chcą pracować w dotychczasowym zawodzie. 

Ewa Malinowska, specjalistka z 
zakresu doradztwa zawodowego 

6.10 (śr.) 
14:00 – 15:30 

Unia Europejska bez tajemnic 
Wprowadzenie do zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej i jej znaczenia dla obywateli. 
Najważniejsze wydarzenia z historii integracji europejskiej. Status poszczególnych instytucji unijnych. 

Katarzyna Trzeciak, zastępca 
Dyrektora Regionalnego 
Centrum Informacji Europejskiej 

7.10 (czw.) 
16:00 – 17:00 

ZUS a 50 plus 
Podczas spotkania poruszone będą następujące zagadnienia: niezbędnik przyszłego emeryta, sposoby na wyższą emeryturę, 
renta – komu? kiedy? w jakim przypadku? Bezpłatna rehabilitacja z ZUS. 

Tomasz Smaglewski, zastępca 
naczelnika Wydziału Obsługi 
Klientów z I Oddział ZUS w 
Poznaniu 

8.10 (pt.) 
17:00 – 19:00 

Manipulacja i wpływ społeczny, czyli jak działać z głową, gdy wszyscy krzyczą naraz 
Podstawowe techniki manipulacji społecznej, które wykorzystywane na co dzień, zazwyczaj nieuświadamiane stają się jednymi z 
najważniejszych mechanizmów warunkujących nasze zachowania w stosunkach interpersonalnych.   

Magdalena Adamska, 
absolwentka socjologii UAM 

11.10 (pon.) 
16:00 – 17:30 

Przestrzeń rozwoju seniora - organizacja fizycznej przestrzeni edukacji seniorów 
Interakcyjny warsztat zapraszający uczestników do uświadomienia sobie wpływu przestrzeni fizycznej na własny rozwój (w jakim 
miejscu jestem/chcę być aktywny, chcę uczyć się nowych umiejętności praktycznych, zdobywać wiedzę?). Warsztaty dają 
seniorom okazję do rozpoznania własnych potrzeb dotyczących organizacji fizycznej przestrzeni ich aktywności (edukacyjnej w 
szczególności). 

Studentki pod opieką dr Joanny 
Urbańskiej (UAM) 

12.10 (wt.) 
13:30 – 15:30 

Autoportret seniora - warsztat twórczego rozwoju 
Celem warsztatu jest wzbudzenie potencjału twórczego, odreagowanie napięć oraz rozwój samoświadomości poprzez eksplorację 
i odzwierciedlenie emocji oraz twórczą samoekspresję. Motywem przewodnim warsztatu jest autoportret, dlatego też uczestnicy 
będą tworzyć własne portrety za pomocą wybranych technik plastycznych (rysowanie, collage). 

Anna Korobczak 

13.10 (śr.) 
13:00 – 14:00 

Rola emocji w udoskonalaniu komunikacji interpersonalnej 
Emocje osób starszych są b. często tłumione. Może to być przyczyną chorób, ale też utrudniać podtrzymywanie różnych bliskich 
relacji, które wszystkim są potrzebne.  

Dr Ewa Maćkowiak – 
doświadczony wykładowca 
uniwersytetów trzeciego wieku 

14.10 (czw.) 
14:00 – 16:00 

Pozwól samej sobie znaleźć pracę i cieszyć się nią 
Zajęcia dla kobiet które nie pracują od dłuższego czasu. 

Ewa Malinowska, specjalistka z 
zakresu doradztwa zawodowego 

15.10 (pt.) 
12:00 – 16:00 

Bezpłatne badanie słuchu 
Badanie trwa ok 15 minut. 

Firma GEERS 



 
Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mickiewicza 9A, 60-833 Poznao 

tel./fax: 61 847 21 11 | www.centrumis.pl 

 

Termin Temat zajęć Osoba prowadząca  

18.10 (pon.) 
16:00 – 18:30 

Lęk – czy ode mnie zależy ile go mam? 
Przez całe życie doświadczamy lęków w różnych sytuacjach. Uczymy się radzić sobie z tym uczuciem, przyglądać się mu. 
Czasami zapominamy, że od nas może zależeć ile tego lęku jest w naszym życiu. Podczas zajęć przyjrzymy się rzeczom, które 
mogą wpływać na radzenie sobie z lękiem, będziemy tropić wszystkie sposoby nieskutecznego obchodzenia się z lekiem. Na 
koniec zbudujemy nowe spojrzenie na lęk i jego miejsce w naszym życiu. 

Jacek Parol, Ośrodek 
Psychoterapii i Pomocy 
Psychologicznej „Rozmowa” 

19.10 (wt.) 
14:00 – 16:00 

Asertywna babcia ma czas na pracę, wnuki i... siebie! 
Zajęcia dla babć, które chcą być niezależne godząc pracę z rodziną.  

Ewa Malinowska, specjalistka z 
zakresu doradztwa zawodowego 

20.10 (śr.) 
16:00 – 17:30 

Przestrzeń fizyczna rozwoju seniora z ograniczeniem sprawności 
Warsztat mający na celu zwrócenie uwagi uczestników (opiekunów i bliskich niepełnosprawnych seniorów, pracowników instytucji 
zajmujących się rehabilitacją/aktywizacją seniorów niepełnosprawnych) na istotne fizyczne determinanty rozwoju a w 
szczególności uczenia się i nauczania osób ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, czyli seniorów z ograniczeniem 
sprawności. 

Studentki pod opieką dr Joanny 
Urbańskiej (UAM) 

21.10 (czw.) 
16:00 – 17:00 

ZUS a 50 plus 
Podczas spotkania poruszone będą następujące zagadnienia: niezbędnik przyszłego emeryta, sposoby na wyższą emeryturę, 
renta – komu? kiedy? w jakim przypadku? Bezpłatna rehabilitacja z ZUS. 

Tomasz Smaglewski, zastępca 
naczelnika Wydziału Obsługi 
Klientów z I Oddział ZUS w 
Poznaniu 

22.10 (pt.) 
16:00 – 17:30 

Prawa i obowiązki pacjenta w prawie polskim 
Zapoznanie uczestników z ich prawami i obowiązkami jako pacjentów oraz z instytucją rzecznika praw pacjenta 

Hubert Konieczny 

25.10 (pon.) 
15:00 – 18:00 

Nowotwory - czy można zapobiegać im dietą? 
Spotkanie mające na celu uświadomienie faktu, iż dieta przyczynia się do zachorowania w takim samym stopniu jak palenie 
papierosów. Uczestnicy dowiedzą się jak nadwaga i otyłość predysponują do powstawania nowotworów.  

Joanna Kopińska,  
Katarzyna Walas 

26.10 (wt.) 
10:00 – 13:00 

Komunikacja doskonała 
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, poznanie osobowości, inteligencja emocjonalna, komunikacja werbalna 
i niewerbalna, moc pozytywnego myślenia, komunikacja międzypokoleniowa.  

Piotr Gerlach 

27.10 (śr.) 
10:00 – 13:00 

Aktywnie i zdrowo 
Jak zadbać o kondycję fizyczną, wskazówki do prostych ćwiczeń przywracających młodość i energię. 

Piotr Gerlach 

28.10 (czw.) 
14:00 – 18:00 

Konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego 
Konsultacje indywidualne obejmujące bilans kompetencji, pisanie dokumentów aplikacyjnych osób z doświadczeniem 
zawodowym, planowanie dalszej aktywności (praca, czas wolny), umiejętność autoprezentacji. 

Agnieszka Ciereszko, 
Stowarzyszenie Wielkopolskich 
Doradców Kariery „Widok” 

29.10 (pt.) 
13:00 – 13:45 

Depresja – do lekarza czy terapeuty? 
Na wykładzie będzie można dowiedzieć się m.in.: Czym jest depresja i jak odróżnić żałobę od reakcji depresyjnej? W jakich 
sytuacjach skuteczniej jest skorzystać z pomocy lekarza kiedy z psychologa, psychoterapeuty. Jak rozmawiać, pomagać osobie 
chorującej na depresję? Jak zachęcić ją do skorzystania z pomocy profesjonalisty? 

Izabela Turbaczewska-

Brakoniecka, Ośrodek 

Psychoterapii i Pomocy 

Psychologicznej „Rozmowa” 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY ! 


