
Klub Aktywnego Seniora  

 
 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Geriatrics dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU 

Adres: 30-898 Kraków, ul. Drożdżowa 2, www.fundacjageriatrics.pl, email: biuro@fundacjageriatrics.pl, 

tel. 798921638, 606829451 

 

Klub Aktywnego Seniora Fundacji Geriatrics działa od 03.09.2018 r.. Organizuje ciekawe zajęcia 

warsztatowe dla osób 50+, niepełnosprawnych. Od stycznia do grudnia 2018 r. w w/w klubie odbywały 

się warsztaty plastyczne, spotkania z satyrą i poezją, warsztaty psychologiczne. Obecnie klub liczy 

ponad 30 uczestników, angażujących się w różne działania warsztatowo-edukacyjne, integracyjne 

Fundacji Geriatrics. Jest to miejsce spotkań społeczności lokalnej, wymiany oczekiwań i poglądów  

dot. późniejszej dorosłości. 

 

 

W Klubie Aktywnego Seniora prowadzone są obecnie spotkania w czterech modułach: 
 

I. Edukacja 

 

a) Roczne warsztaty psychologiczne, pt. „Tańczące emocje” – warsztat ma formę otwartą, jest prowadzony  

od 10.09.2018 r. do 02.09.2019 r. (80 godz.) – wtorek, godz. 17:00-19:00 

b) Grupowy trening pamięci (30 godz.) – warsztat trwa od 10.01.2019 r. do 18.04.2019 r. – czwartek,  

godz. 17:00-19:00 

II. Zdrowie 

 

a) Indywidualne bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób 50+, członków ich rodzin, osób 

niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych, są prowadzone w Ramach Klubu Aktywnego Seniora; odbywają się  

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, od dnia 03.09.2018 r. do 02.09.2019 r., poniedziałek-piątek,  

godz. 16:00-20:00. 

III. Prawo 

 

a) Warsztaty wiedzy obywatelskiej (20 godz.), jest prowadzony od 14.01.2019 r. – 18.03.2019 r. – poniedziałek, 

godz. 9:00-11:00 

b) Indywidualne bezpłatne konsultacje prawne dla osób 50+, członków ich rodzin, osób niepełnosprawnych, osób 

przewlekle chorych, są prowadzone w Ramach Klubu Aktywnego Seniora; odbywają się po wcześniejszej 

rejestracji telefonicznej, od dnia 03.09.2018 r. do 02.09.2019 r., poniedziałek godz. 11:00-12:00. 

 

IV. Integracja 

 

a) Zabawa taneczna dnia 02.03.2019 r. 

b) Zabawa integracyjna przy ognisku dnia 06.07.2019 r. 

c) Wycieczka górska do Mszany dnia 20.07.2019 r.  

 

 

 

Program wszystkich zajęć Klubu Aktywnego Seniora na rok 2019, znajduje się na stronie 

internetowej Fundacji Geriatrics w zakładce Klub Aktywnego Seniora: www.fundacjageriatrics.pl. 

Patronat medialny nad działaniem Klubu Aktywnego Seniora w Krakowie objął Ogólnopolski Magazyn 

Głos Seniora. 
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Fundacja Geriatrics 

KRS 0000705489 

31-542 Kraków 

ul. Sądowa 7/39 

NIP 6751629658, Regon 36898282500000 

 

www.fundacjageriatrics.pl 

email: biuro@fundacjageriatrics.pl 

tel. 798921638, 606829451 

 

Biuro Fundacji Geriatrics 

30-898 Kraków 

ul. Drożdżowa 2 

 

 
 

 

Fundacja Geriatrics zajmuje się aktywizacją osób powyżej 50 roku życia z terenów Małopolski  

i Śląska. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Fundacji udziela się dla osób 

50+, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, członkom ich rodzin bezpłatnie wsparcia 

psychologicznego, terapeutycznego i prawnego (biuro Fundacji Geriatrics, Kraków, ul. Drożdżowa 2). 

 

Ponadto Fundacja Geriatrics zajmuje się edukacją, profilaktyką zdrowia, propagowaniem 

zdrowego stylu życia u osób 50+, organizowaniem i prowadzeniem badań naukowych dot. późnej 

dorosłości, promocją i organizacją konferencji naukowych, wypoczynku i wolontariatu oraz tworzeniem 

płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału  

oraz podmiotowości osób w późnej dorosłości. 

 

Jeśli ktoś chce wesprzeć działania Fundacji Geriatrics może dokonać wpłaty darowizny,  

np. na cele statutowe. 

Numer konta bankowego Fundacji Geriatrics: 

Raiffeisen Bank będący częścią Banku BGŻ BNP Paribas 

39 1750 0012 0000 0000 3879 6879 

 

Rachunki walutowe 

USD PL69175000120000000038797018 

EUR PL80175000120000000038796917 
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