
Podsumowanie działalności 
DZIERŻONIOWSKIEJ 

RADY SENIORÓW 
w 2016 r.



W 2016 r. odbyło się VI posiedzeń Rady
Przyjęto do realizacji  3 główne zadania:

1. Realizacja zagadnień związanych z opracowaniem Programu – 
„Dzierżoniowska Karta Seniora”. 
2. Podjęcie działań w celu powstania „Klubu Sportowego Seniora” 
skupiającego seniorów zawodników i seniorów trenerów.
3. Wdrożenie badań profilaktycznych z zakresu wykrywania chorób 
wieku senioralnego.



 
Przyjęto LOGOTYP Rady w celu zapewnienia 

identyfikowalności i w celach promocyjnych



 

Informacje o działaniach Rady można uzyskać ze strony 
internetowej Miasta



Zadania zrealizowane przez 
Dzierżoniowską Radę Seniorów:
2015/2016

1. PUDEŁKO ŻYCIA – program  mający na celu wsparcie osób starszych, czy samotnych w 
sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia u tych osób. Akcja polega na dystrybucji wśród tej grupy 
mieszkańców specjalnie oznaczonych pudełek, w których to znajduje się karta informacyjna zawierająca wszystkie 
istotne informacje o pacjencie, przydatne podczas udzielania pomocy przez służby ratownicze w sytuacji 
wystąpienia zagrożenia zdrowia, czy życia. Pudełko powinno znajdować się w lodówce oznaczonej specjalną 
naklejką lub magnesem. 
W ramach akcji m.in. na Prezentacjach dzierżoniowskich, czy w placówkach oświatowych w ramach 
„Dnia Babci i Dziadka” rozdano ok. 2000 PUDEŁEK ŻYCIA



Zadania zrealizowane przez Dzierżoniowską Radę Seniorów:

Organizacja dnia inaugurującego Kartę Seniora: 
Liczba uczestników ok. 350 osób



Zadania zrealizowane przez Dzierżoniowską 
Radę Seniorów:

2. KARTA SENIORA – Kartę w ramach Programu „Dzierżoniów 
przyjazny Seniorom” mogą otrzymać:
 mieszkańcy Dzierżoniowa, 
którzy ukończyli 60 lat. 
Karta umożliwia korzystanie z ulg w 4 jednostkach gminnych i 23 sklepów.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Manko z Krakowa – pomysłodawcą 
wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora:
dzierżoniowscy Seniorzy mogą korzystać ze zniżek w ponad 400 instytucji/ 
sklepów na terenie całego kraju. 
W Dzierżoniowie jest ok. 8.000 osób uprawnionych do Programu. 
W 3 miesiące:
zawnioskowało ponad 2000 Seniorów/ wydano ponad 1700 Kart.



Partnerzy Programu Dzierżoniów przyjazny Seniorom 
i Karty Seniora (4 jednostki gminne i 24 partnerów zewnętrznych)



Organizacja 8 listopada po raz pierwszy 
w Dzierżoniowie Dnia Seniora dla mieszkańców

W ramach Dni Seniora odbyły 
się cztery wykłady dotyczące:

1)aktywizacji społecznej, 
2)ekonomii, 
3)prawa i bezpieczeństwa 
4)zdrowia. 

Zorganizowane zostały także 
bezpłatne badania i konsultacje 

zdrowotne.



DZIEŃ SENIORA:
Badania/konsultacje zdrowotne     Występy artystyczne

       Wykłady tematyczne       Karta Seniora/pudełko życia  
           

b



Propozycje zadań Rady na 2017 r.

ROK ZDROWIA poprzez m.in. organizację
Badań profilaktycznych dla Seniorów
Dzień Seniora poświęcony tematyce 

zdrowotnej
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