
PROJEKT 

ŚLĄSKIE DLA SENIORA  

Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
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GŁÓWNE FILARY 
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Śląska Karta Seniora 

Śląska Rada ds. Seniorów 

www.seniorzy.slaskie.pl oraz   .....  



Śląska Karta Seniora 
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 Masz 60 lat lub więcej?  

 Chcesz skorzystać ze 

specjalnej oferty zajęć, 

dodatkowych rabatów itp.? 

 Posiadasz ważny dowód 

osobisty? 

.....WIĘC SKORZYSTAJ  

ZE ŚLĄSKIEJ  

KARTY SENIORA! 
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O ŚLĄSKIEJ KARCIE SENIORA… 



• aktualnie 58 partnerów, w tym 25 będących 

podmiotami powiązanymi strukturalnie  

i kapitałowo z Województwem Śląskim. Liczba 

nowych partnerów karty stale wzrasta 

 

zróżnicowany pakiet usług o charakterze 

kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym  

i sportowym 

• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

koordynatorem projektu 
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• specjalna oferta przygotowana przez  

partnerów projektu 



WAŻNE!!! 
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• Nie jest konieczne staranie się o specjalną 

kartę 

• Nie trzeba wypełniać żadnych formularzy 

• Wystarczy okazać ważny dowód osobisty 

(poświadczający wiek 60 lat lub więcej) w 

siedzibie Partnera, który przygotował 

specjalną ofertę 



DLACZEGO DOWÓD OSOBISTY? 

powszechny DOSTĘP 

WYGODA dla seniorów 

BRAK dodatkowych KOSZTÓW 

OGÓLNOPOLSKI  ZASIĘG karty 
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GDZIE MOGĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ 

JAKA JEST OFERTA?  
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Należy odwiedzić stronę internetową projektu 

seniorzy.slaskie.pl i wybrać zakładkę Oferta dla 

seniora 
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PRZYKŁADOWA OFERTA… 

• Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie :  
bezpłatny wstęp w każdą środę,  

za wyjątkiem kiedy środa przypada w święto  

lub dzień wolny od pracy. 
 

• Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach: bilet ulgowy 6,00 zł 

(40% zniżki), darmowe zwiedzanie z przewodnikiem w pierwszy 

czwartek miesiąca od 10:00 do 12:00, darmowe poranki muzyczne  

w każdy poniedziałek od 10:00 do 12:00 

 

• Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: zajęcia 

fitness, zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie książek na zasadzie 

bookcrossingu, zajęcia artystyczne (malowanie, hafciarstwo, 
florystyka i in.), podstawy technologii komputerowej 
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• Club Medico Sp. z o.o. Centrum  

Profilaktyki Przeciwstarzeniowej „LaFuente”:  
3-dniowe warsztaty zdrowotne - analiza  

składu ciała, dobór diety i kulinarne zajęcia  
praktyczne, aktywność ruchowa - porady indywidualne, gimnastyka 

umysłowa - rabat 10% 

 

• Remat Med Sp. z o.o.: 5% rabatu dla wszystkich seniorów na zakup 

wyrobów medycznych w sklepie internetowym www.nateen.sklep.pl 

lub poprzez zamówienie telefoniczne 

 

• Cukiernia-Piekarnia "Firma Ćmiel”: 10% rabatu na cały asortyment 

cukierniczy i piekarniczy 
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PRZYKŁADOWA OFERTA… 
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Według danych zebranych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego tylko w okresie od 13 października 

2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z projektu 

skorzystało ponad 11,5 tys. osób 



Strona internetowa  

seniorzy.slaskie.pl 
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www.seniorzy.slaskie.pl 

facebook/Śląskie Dla Seniora 
 

• najważniejsze i najświeższe aktualności  

o wydarzeniach w regionie, 

• różne przydatne poradniki i informacje dla  
seniora,  

• informacje o:  

Śląskiej Karcie Seniora, 

Śląskiej Radzie ds. Seniorów, 

Kopercie życia. 
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Śląska Rada ds. Seniorów 
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- to działający społecznie organ opiniodawczy i doradczy  

Marszałka Województwa Śląskiego 

liczebność:  

Do 20 CZŁONKÓW 

kadencyjność:  

3 LATA 

częstotliwość obrad:  

NIE RZADZIEJ NIŻ DWA RAZY DO ROKU 

miejsce obrad:  

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
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ŚLĄSKA RADA DS. SENIORÓW 



Działania Rady zmierzają przede wszystkim 

do:  
• integrowania środowisk osób starszych,  

• tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych 

praktyk,  

• informowania i wspierania środowisk 

seniorów,  

• budowania przestrzeni społecznej przyjaznej 

najstarszym mieszkańcom, 

• włączania zagadnienia starzenia się do 

regionalnych dokumentów strategicznych, 

co umożliwi nadanie kierunków regionalnej 

polityce senioralnej. 
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Wydarzenia  

dla seniorów 

organizowane 

przez 

Województwo 

Śląskie 
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Wydarzenia aktywizujące dla seniorów 

oraz związane z tematyką aktywnego 

starzenia się w 2016 roku 

22 stycznia, 26 luty,  

15 kwietnia,  

30 września 

posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów  

11 marca  posiedzenie Śląskich Delegatów Obywatelskiego 

Parlamentu Seniorów  

31 marca –  

1 kwietnia 

Konferencja międzynarodowa - Konwencja ONZ  

o prawach osób niepełnosprawnych 

13 - 14 kwietnia  

 

Zespół ds. polityki senioralnej podczas Konwentu 

Marszałków Województw RP: warsztaty dla 

przedstawicieli województw służące 

wypracowywaniu rekomendacji z zakresu polityki 

senioralnej 



Obrady Zespołu ds. polityki senioralnej 

 



Wydarzenia aktywizujące dla seniorów 

oraz związane z tematyką aktywnego 

starzenia się w 2016 roku 

8 - 9 maja I Wojewódzkie Senioralia / V Kongres Obywatel 

Senior  

18 maja   Konwent Marszałków Województw: przyjęcie 

stanowiska dotyczącego rekomendacji w 

sprawie polityki senioralnej 

21 maja   VIII Olimpiada Uniwersytetów III Wieku w Łazach 

pod patronatem Marszałka Województwa 

Śląskiego  

1 lipca  Wyjazdowe posiedzenie Śląskiej Rady ds. 

Seniorów w Koszęcinie 

15 września  Spotkanie dotyczące polityki senioralnej z 

delegacją ukraińską (Obwód Dniepropietrowski) 



I Wojewódzkie Senioralia / V Kongres 

Obywatel Senior  

 



Wyjazdowe posiedzenie  

Śląskiej Rady ds. Seniorów w Koszęcinie 

 



VIII Olimpiada Uniwersytetów III Wieku  

w Łazach 
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Cykl konferencji w związku  
z Wojewódzkim Tygodniem Seniora 

• Cele: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
wśród osób starszych, przedstawienie oferty 
Województwa Śląskiego dla seniorów 

• Termin:18-21 października 2016 r. 

• Miejsce: Bielsko-Biała, Częstochowa, 
Mysłowice,  Rybnik  

• Tematyka: działania województwa śląskiego 
dla seniorów, bezpieczeństwo i prewencja 
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Obchody Wojewódzkiego 
Tygodnia Seniora to także: 

•Bieg Przeciwko Przemocy w Parku 
Śląskim w Chorzowie  
(22 października 2016 r.) 

•Briefing prasowy z Panem 
Wojciechem Saługą Marszałkiem 
Województwa Śląskiego 



Dziękuję  

za uwagę! 
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