
Pakiet Poznań Viva Senior  

To pakiet pomysłowych udogodnień dla najstarszych mieszkanek i mieszkańców Poznania. 

Poznańskie Pudełko Życia 

Zawiera informacje o  stanie zdrowia i  osobach, które należy poinformować w nagłych 

wypadkach. Ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia 

i życia. Dostępne w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24. Zgłoszenia: 

tel. 61 847 21 11.  

Poznańska Złota Karta 

Upoważnia do korzystania z  szerokiej oferty ulg i  rabatów w  miejskich instytucjach 

kulturalnych, sportowych, edukacyjnych oraz w  prywatnych firmach. Przysługuje osobom 

w wieku 60+. Wnioski o wydanie Karty można składać w siedzibie Poznańskiego Centrum 

Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ul. Za Bramką), na wizytę w PCŚ należy 

umówić się przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44. 

Książka dla seniora 

Wypożyczanie książek, audiobooków i filmów z Biblioteki Raczyńskich z dostawą do domu. 

Usługa skierowana jest do osób w wieku 60+. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 

33 44.  

Złota rączka dla seniora 

Pomoc przy drobnych domowych usterkach. Usługa skierowana do osób w wieku 65+. Z 

usługi można skorzystać nie więcej niż 2 razy w ciągu roku – maksymalnie można zgłosić 4 

usterki. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44.  

Taksówka dla seniora 

Usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym 

poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do 

urzędu, na cmentarz albo do placówki medycznej. Usługa skierowana jest do osób w wieku 

80+ lub w wieku 70+, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się. Przewozy 

odbywają się od pon. do pt. w godz. 7.00–20.00. Z usługi można skorzystać maksymalnie 3 



razy na pół roku i nie więcej niż 1 raz w miesiącu. Zgłoszenia: tel. 22 43 900 50. Zgłoszenie 

przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni kalendarzowe do godz. 20.00 i maksymalnie 2 

miesiące przed planowanym terminem przejazdu.  

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

W zasobach wypożyczalni są m.in.: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, kule, laski, 

materace przeciwodleżynowe, balkoniki, chodziki, inhalatory. Z wypożyczalni mogą korzystać 

osoby w wieku 70+. Sprzęt wypożyczany jest na 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 

miesięcy w wyjątkowych sytuacjach. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44.  

Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów 

Usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp, skierowana 

do osób w wieku 75+. Wykonywana jest od pon. do pt. w godz. 10.00–18.00. Z usługi 

skorzystać można nie częściej niż co 2 miesiące. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 

33 44. 

Transport seniorów na miejskich cmentarzach 

Usługa dotyczy dwóch miejskich cmentarzy: Junikowa i  Miłostowa i  kosztuje 1 zł (płatność 

gotówką u  przewoźnika). Skorzystać z  niej mogą osoby w  wieku 80+ lub 60+, które mają 

problem z  samodzielnym poruszaniem się. Usługa jest realizowana od pon. do pt. w  godz. 

7.00–15.00. Zgłoszenia: Miłostowo – tel. 577 099 400, Junikowo – tel. 577 066 700. 

 

Szczegółowe informacje: Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44, Centrum Inicjatyw Senioralnych: 

tel. 61 847 21 11, 61 842 35 09 
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