DZIAŁANIA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ RADY DS. SENIORÓW W EUROPEJSKIM ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU

Czas
realizacji

Instytucja
/Organizacja

Miejsce wydarzenia

01.01 –
31.12.2012

MBP we
Wrocławiu – Filie
nr - 01, 02, 03, 18,
22, 23, 40, 42, 44

Siedziby filii MBP we
Wrocławiu

01.01 –
31.12.2012

MBP we

ul. Sztabowa 98

Temat /Zadanie

e-mail/link do strony

Inne

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – Filie,01, 02, 03, 18, 22, 23, 40, 42, 44

Wrocławiu –
F nr - 01

01.01 –
31.12.2012

MBP we

Wrocławiu
F nr - 23

Bulwar Ikara 29/31

Akademia e-Seniora
obejmie szereg
działań, w tym kursy
obsługi internetu i
komputera, fotografii
cyfrowej specjalną
stronę i klub eSeniora.
Dyskusyjny Klub
Seniora – raz w
miesiącu seniorzy
dyskutują na temat
przeczytanej lektury,
obejrzanego filmu lub
prezentują fotografie
i slajdy z podróży.
Teatr Wśród Książekseniorzy uczestniczą
w warsztatach
teatralnych
przygotowując
przedstawienia
wyreżyserowane na
podstawie czytanych
tekstów literackich

www.akademiaeseniora.pl

mbp01@biblioteka.wroc.pl

Mbp23@biblioteka.wroc.pl

01.01 –
31.12.2012

MBP we

ul. Roosevelta 22

Wrocławiu
F nr- 28

01.01 –
31.12.2012

MBP we

ul. Wyszyńskiego 75

Wrocławiu
F nr - 34

01.01 –
31.12.2012

MBP we

Wrocławiu
F nr - 54

ul. Jesienna 22

Grupa Twórcza 2 –
warsztaty plastyczne
połączone z
prezentacją
twórczości
Warsztaty j.
angielskiego – raz w
tygodniu seniorzy
spotykają się , aby
uczy c się
podstawowych
zwrotów j.
angielskiego;
Dyskusyjny Klub
Książki dla seniorów
pn. Między wierszami
– raz w miesiącu
seniorzy spotykają się
i poznają poezję,
uczestnicząc w
warsztatach
umożliwiających
czytanie poezji ze
zrozumieniem
Dyskusyjny klub
Książki – raz w
miesiącu w
odpowiednio
zaaranżowanej Sali
seniorzy spotykają się
przy kawie, herbacie i
rozmawiają o
twórczości

Mbp28@biblioteka.wroc.pl

mbp34@biblioteka.wroc.pl

mbp54@biblioteka.wroc.pl
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październik

MBP we

ul. Sztabowa 98

Wrocławiu
F nr - 01

wybranego pisarza
Senioralia Biblioteka
przyjazna seniorom –
działania
przygotowane przez
filie : konkursy, noc w
bibliotece; karaoka
dla seniorów; MBP
we Wrocławiu jest
jednym ze
współorganizatorów
wrocławskich
senioraliów wspólnie
z Wrocławskim
Centrum Seniora

mbp01@biblioteka.wroc.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
II- XII.2012 –
z nasileniem
działań w
kwietniu
i
październiku 27 jednostek
Państwowej
Inspekcji
Sanitarnej
z terenu
województwa
dolnośląskiego

Miasta i gminy woj.
dolnośląskiego
- Centra kultury,
Kluby Seniora,
Uniwersytety
Trzeciego Wieku,
przedsiębiorstwa
podmiotów
leczniczych, ośrodki
pomocy społecznej

cykl prezentacji
multimedialnych,
wykładów,
pogadanek
dotyczących
profilaktyki,
propagowania
zdrowego stylu życia;
spotkania z lekarzami
( m.in. przy okazji
Światowego Dnia
Zdrowia)
punkty informacyjne,
pokazy, porady
indywidualne dla
seniorów nt. zdrowia
organizowane przy

Strony Powiatowych Stacji
SanitarnoEpidemiologicznych woj.
dolnośląskiego
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Cyklicznie w
ciągu całego
roku

okazji różnego
rodzaju imprez – np.
Festiwalu Narodów,
Muzycznych Spotkań
Seniorów i in.
Regionalne
uroczystości,
spotkania z okazji
Światowego Dnia
Seniora z udziałem
władz
samorządowych,
różnych organizacji i
stowarzyszeń
działających na rzecz
osób starszych i
niepełnosprawnych
- Pogadanki dla
seniorów
dotyczące
zdrowego stylu
życia (Jawor)
- Wykłady nt.
zaburzeń
depresyjnych
(Lubin)
Cykl zajęć dot.
popularyzacji
zdrowego stylu życia
wśród seniorów w
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UTW (Strzelin)

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

25 kwietnia

13 czerwca

Dolnośląska
Biblioteka
Publiczna we
Wrocławiu

Dolnośląska
Biblioteka
Publiczna we
Wrocławiu

Wykład na
Konferencji
dyrektorów nt
„Europejski ego Roku
Aktywności Osób
Starszych i
Solidarności
Międzypokoleniowej
– strategia biblioteki
wielopokoleniowej
Szkolenie dla
instruktorów
bibliotek
powiatowych na
Dolnym Śląsku na
temat „Od juniora do
seniora –
wielopokoleniowość
w przestrzeni
nowoczesnej
biblioteki”
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