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Starosta Powiatu
Prezydeut! BurmistrzlWójt
wg rozdzielnika

Z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego

l lipca 2018 roku w Parku

Miejskim

im. Stanisława Staszica przy ul. Zamkowej w Kielcach w godz. 12 - 18.00 zorganizowana
zostanie impreza plenerowa pn. Senioralia. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działań
promocyjnych Programu Wieloletniego Senior+ i będzie realizowane po raz drugi.

Wydarzenie, podobnie jak w roku ubiegłym, dedykowane jest zarówno

seniorom,

jak i całym rodzinom i będzie miało charakter otwarty, niebiletowany.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prelekcje przedstawicieli m. in. Narodowego
Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiej

Inspekcji Handlowej,

Polskiej Grupy Energetycznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Komendy

Wojewódzkiej

Policji w Kielcach,

które dotyczyć

będą szeroko

rozumianego

bezpieczeństwa osób starszych.

Imprezie towarzyszyć będą również występy artystyczne

lokalnych kapel, zespołów

śpiewaczych, stoiska informacyjne w!w instytucji oraz konkursy. Uczestnicy będą mogli skorzystać
z bezpłatnych pomiarów ciśnienia krwi, poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,
cukru we krwi.
Celem imprezy jest promocja działań związanych z aktywizacją osób starszych i ich
środowiskowym

wsparciem

oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę

doświadczenia placówek Senior+ w tym obszarze, serdecznie zapraszam beneficjentów placówek
Senior+ do udziału w powyższym przedsięwzięciu, zarówno w charakterze uczestników imprezy,
jak również współgospodarzy - istnieje bowiem możliwość zaprezentowania dzialalności klubów

•
seniora (występ artystyczny w kategoriach: kabaret, śpiew, taniec, muzyka, fitness i in.), jak
również poprzez zaprezentowanie rękodzieła (kiermasz), przy czym nie może ono obejmować
wyrobów spożywczych (alkohol, żywność).

W przypadku zainteresowania prezentacją działalności placówki Senior+ w w/w zakresie
proszę o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: bzfe36@kielce.uw.gov.pl w terminie do 11 maja
2018 r. W zgłoszeniu proszę wskazać kategorię, którą byliby Państwo zainteresowani:

}>

Pokaz sceniczny (rodzaj występu np.: taniec, śpiew, kabaret; wielkość grupy
artystycznej, wymagana liczba mikrofon6w). Czas przeznaczony na występ jest
zależny od liczby zgłoszeń i będzie ustalany po zebraniu zgłoszeń;

}>

Ekspozycjalkiermasz

(liczba stolików, rodzaj prezentowanych wyrobów np.: obraz,

rzeźba, dekoupage).

W zgłoszeniu proszę również podać dane ułatwiające kontakt, tj. imię i nazwisko opiekuna
grupy odpowiedzialnego za kwestie organizacyjne w/w działań, nr tel., adres e-mail.

Informacje techniczne: na teren Parku nie jest możliwy wjazd samochodem. Nagłośnienie
i scenę zapewnia realizator imprezy.

Ze strony Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia pracownikiem wyznaczonym do kontaktu
z Państwem jest Pani Anna Korcipa tel. 41 342-14-57 e-mail (i.w.).

Wyrażam nadzieję, że wydarzenie będzie stanowić okazję do wymiany dobrych praktyk
w zakresie działalności placówek Senior+, przyczyniając się tym samym do popularyzacji imprez
dedykowanych Seniorom w. regionie, zaś dzięki Państwa zaangażowaniu Senioralia wpiszą się na
stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Miasta Kielce.
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