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Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego  
oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych  

w ramach projektu pn.

PEŁNI ŻYCIA I MĄDROŚCI. Kompleksowy program edukacji 
zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów

prowadzą działanie

Edukacja gerontologiczna z zakresu  
promocji aktywności społecznej i wolontariatu

Doradztwo ma na celu przedstawienie seniorom sposobów na by-
cie aktywnym w różnych dziedzinach życia i dostarczenie gotowych 
narzędzi poszukiwania informacji o ofercie kulturalnej, edukacyjnej, 
turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz oferty wolontariatu 60+.



Aktywność społeczna osób starszych

Źródła informacji o edukacyjnej i kulturalnej ofercie dla seniorów w Poznaniu:

•	 Punkt Informacji 50+: na stronie www.centrumis.pl, osobiście w  siedzibie 
 CentrumIS na ul. Mickiewicza 9A lub telefonicznie 61 842 35 09

•	 Newsletter CentrumIS – zapisać się można na stronie www.centrumis.pl, wysyłany 
w każdy piątek

•	 Rubryka „CentrumIS i Głos Wielkopolski polecają” w środowym dodatku 50+ w Gło-
sie Wielkopolskim

•	 „Czerwony Portfelik Senior” (dwumiesięcznik), www.czerwonyportfelik.pl, wydanie 
papierowe dostępne jest w CentrumIS, klubach seniora, organizacjach pozarządo-
wych i in. 

•	 Ulotka zawierająca miesięczny program wydarzeń – przygotowywana na początku 
każdego miesiąca, dostępna w siedzibie CentrumIS i za pośrednictwem wolonta-
riuszy informacyjnych oraz Centrum Informacji Miejskiej

•	 Miejsca Przyjazne Seniorom – certyfikowane przez CentrumIS miejsca, takie jak 
kawiarnie, kina, firmy szkoleniowe i rekreacyjne, które poprzez ofertę w postaci de-
dykowanych wydarzeń czy zniżek, stają się przyjazne seniorom. Lista miejsc jest 
dostępna za pośrednictwem CentrumIS

•	 „Tytka Seniora” – koperta z informacjami o ofercie edukacyjnej i kulturalnej dostęp-
na w Miejscach Przyjaznych Seniorom i w Centrum Informacji Miejskiej 

Wolontariat seniorów 

Wolontariusz to każda osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i  nieodpłatnie wykonuje 
świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczających poza 
więzi koleżeńsko-rodzinne. Zasoby wolontariusza 60+ to zdobyte w ciągu życia doświad-
czenie i  wiedza, wolny czas i  odpowiedzialna postawa. Dla samego wolontariusza praca 
wolontaryjna to doskonały sposób na własny rozwój, zajęcie dające osobistą satysfakcję 
i poczucie bycia potrzebnym.

Najważniejsze pytania, na które powinien odpowiedzieć sobie przyszły wolontariusz to: 
Czy mam czas? Ile mam wolnego czasu? Co chciałbym/chciałabym robić? 

Na początku warto rozejrzeć się, czy jest ktoś w najbliższym otoczeniu, w bloku lub dziel-
nicy, kto potrzebuje pomocy. Jest szansa, że w Twojej dzielnicy działa np. bank czasu, do 
którego warto się zapisać. 

Do wolontariatu należy się przygotować. Przynależność do organizacji daje wolontariuszo-
wi wsparcie w postaci szkolenia wstępnego, pomocy w organizacji jego działań, daje moż-
liwość wymiany spostrzeżeń z bardziej doświadczonymi wolontariuszami.

W Poznaniu działa wiele organizacji pozarządowych, w których można wykonywać pracę 
na rzecz różnych środowisk i  osób potrzebujących. Przykładowe zadania wolontariusza: 
prace biurowe, pomoc przy projektach, wsparcie akcji i organizacji imprez, pomoc w pro-
mocji, wolontariat kompetencji, pomoc bezpośrednia skierowana do dzieci i młodzieży, 
dorosłych i rodzin i wiele innych. 

CentrumIS w ramach projektu Poznański Wolontariat 50+ prowadzi pośrednictwo wolon-
tariatu – znaleźć tu można oferty organizacji pozarządowych dla wolontariuszy 60+. Zapra-
szamy do czytania informacji w zakładce „Poznański Wolontariat 50+” dostępnej na stronie 
www.centrumis.pl.

Aktywność fizyczna osób starszych

Regularna aktywność fizyczna jest jednym z warunków dobrego starzenia się. Ruch zapo-
biega wielu chorobom, pomaga podnieść i zachować sprawność i niezależność. Nigdy nie 
jest za późno na zmianę trybu życia i istnieje wiele rodzajów aktywności, takich jak taniec, 
tai chi czy piesza turystyka, które bezpiecznie i z powodzeniem podjąć mogą osoby starsze. 
U osób niewytrenowanych rozpoczęcie ćwiczeń powinno być poprzedzone badaniem le-
karskim i wykonaniem próby wysiłkowej. 

Sportem szczególnie zalecanym seniorom ze względu na brak przeciwwskazań do jego 
uprawiania jest Nordic Walking. Jest to technika chodzenia ze specjalnymi kijami, pozwa-
lająca zaangażować do wysiłku wiele grup mięśniowych, przy jednoczesnym odciążeniu 
stawów. Poznanie prawidłowej techniki wymaga przeszkolenia przez wykwalifikowanego 
instruktora.

Informacje na temat miejsc, w których odbywają się zajęcia rekreacyjne zaprojektowane 
specjalnie dla seniorów znajdują się na stronie www.centrumis.pl w Punkcie Informacji 50+ 
w zakładce „Aktywność fizyczna”. 

Kompleksowa opieka nad osobą w wieku podeszłym i osobą chorą uwzględnia indy-
widualne i wielozakresowe potrzeby, w tym fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe za-
równo osoby chorej, jak i jej opiekuna. Wsparcia w trudnej sytuacji choroby potrzebują obie 
strony, aby opieka nad osobą starszą sprawowana była z  poszanowaniem ich godności. 
Źródłem wiedzy i wsparcia dla rodzin osób starszych i przewlekle chorych mogą być bez-
pośrednio pracownicy hospicjów i oddziałów paliatywnych lub pośrednio kadra wspierają-
ca dwa ważne portale:

•	 Serwis poświęcony opiece nad nieuleczalnie chorym w  domu www.opiekawdo-
mu.info – interaktywny poradnik dla rodzin z możliwością zadawania pytań spe-
cjalistom

•	 Portal, który pomaga oswoić starość najbliższych www.starsirodzice.pl


