karta
Drodzy Seniorzy,
Gdyński samorząd od lat pracuje nad tym by w społeczne, kulturalne i sportowe życie miasta włączyć jak największą liczbę seniorów. Ponad 10 tysięcy
osób korzystających z organizowanych i wspieranych przez miasto zajęć to
liczba imponująca. Chcielibyśmy jednak, by stale rosła.
Dziś oddajemy w Państwa ręce kartę „Gdynia Senior Plus”. W jej ramach,
dzięki specjalnym zachętom przygotowanym przez partnerów, zyskujecie Państwo dostęp do oferty sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych, klubów i organizacji czy instytucji publicznych. Powiązaliśmy kartę
z programem „Gdynia Rodzinna”. Dbamy, by gdyńscy dziadkowie, rodzice i dzieci spędzali z sobą
jak najwięcej czasu. Wierzę, że karta „Gdynia Senior Plus” okaże się w tym pomocna.
Wojciech Szczurek
prezydent Gdyni

Karta „Gdynia Senior Plus”
dla każdego gdynianina 60+
Jeśli skończyli Państwo 60 lat i mieszkają w Gdyni, karta
„Gdynia Senior Plus” jest właśnie dla Was. Specjalny system
zniżek i ofert ułatwi zakupy, korzystanie z usług czy uczestnictwo w organizowanych w Gdyni wydarzeniach.
Karta „Gdynia Senior Plus” to z jednej strony element wsparcia
gdyńskich seniorów w każdej dziedzinie życia, z drugiej zachęta
do aktywności i pełnego zaangażowania w życie miasta. Uczestnicy projektu: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe
oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w Gdyni będą oferować posiadaczom karty zniżki na zakup towarów i usług, zapraszać do udziału w promocjach, przygotowywać oferty tylko i wyłącznie dla seniorów. Co więcej, program będzie skoordynowany
z funkcjonującą już kartą „Gdynia Rodzinna”.
Karta „Gdynia Senior Plus” jest imienna i ważna bezterminowo. Przysługuje każdej osobie, która ukończyła 60 lat i mieszka
w Gdyni. By ją odebrać, należy zgłosić się z dowodem osobistym
do Centrum Aktywności Seniora przy ul. 3 Maja 27 w Gdyni.

PEŁNA LISTA MIEJSC, W KTÓRYCH HONOROWANA JEST KARTA „GDYNIA
SENIOR PLUS” W SIEDZIBIE CAS ORAZ NA STRONIE CAS.GDYNIA.PL

Drodzy Seniorzy,
Od lat z wielką przyjemnością obserwuję, jak chętnie uczestniczycie w życiu
naszego miasta. To dla nas, przedstawicieli samorządu, najlepszy dowód na to,
że podjęta przed 12 laty decyzja o stworzeniu specjalnej oferty dla mieszkających w Gdyni osób w wieku 60+ była strzałem w dziesiątkę. Chcę podkreślić,
że to oferta skrojona na miarę, bo uważnie wsłuchujemy się w głos gdyńskich
seniorów. Z każdego z sygnałów wyciągamy wnioski i zmieniamy na lepsze
to, co można udoskonalić. Właśnie w wyniku takiego podejścia stworzyliśmy
Kartę „Gdynia Senior Plus”.
Zachęcam Państwa do uczestnictwa w tym unikatowym na skalę kraju przedsięwzięciu. Gorąco
namawiam też do zapoznania się z pełną ofertą działań skierowanych do seniorów i wybrania
z niej tego, co najbardziej odpowiada Państwa potrzebom i zainteresowaniom.
Michał Guć

W zdrowym ciele
zdrowy duch!

wiceprezydent Gdyni

Centrum Aktywności Seniora czeka na Ciebie!

Gdynia jest pierwszym polskim miastem, które uczyniło z polityki
senioralnej jeden z priorytetów społecznych działań samorządu.
W 2005 roku powstało Centrum Aktywności Seniora - niezwykłe miejsce, w którym osoby w wieku 60+ mogą ciekawie spędzać czas zdobywając wiedzę, rozwijając pasje, nawiązując nowe
znajomości.
W realizacji tego zadania CAS wspiera kilkudziesięciu partnerów.
Dzięki temu powstała unikatowa w skali kraju oferta.
• Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku: oferowane w jego
ramach zajęcia kierowane są do wszystkich chętnych w wieku
60+. Wybierać mogą z ponad 50 przedmiotów ujętych w dziesięć
bloków tematycznych. W zajęciach uczestniczy 2197 studentów.
• Zajęcia hobbystyczne: swoje zainteresowania i pasje seniorzy
mogą rozwijać w aż 36 grupach warsztatowych. Część organizowana jest przez samych seniorów. Odbywają się w różnych
częściach Gdyni, uczestniczy w nich pond 600 osób.
• Miejskie kluby seniora: działają w Chyloni, Śródmieściu,
Orłowie, na Witominie i na Pogórzu. Oferta obejmuje m.in.
Specjalnie z myślą o gdyńskich
seniorach Gdyńskie Centrum
zajęcia kulturalne i hobbystyczne. Można się tam też po prostu
Sportu przygotowało cykl
spotkać przy herbacie i ciastku za 2 zł. Kluby są otwarte pięć
zajęć w ramach Gdyńskiedni w tygodniu, od wczesnego rana nawet do godz. 20.
go Poruszenia. Są całkowi- • Kluby seniora wspierane przez miasto: co roku Gdynia
cie bezpłatne, odbywają się
dotuje i wspiera organizacyjnie kluby seniora działające
w obiektach GCS przy ulicy
w niemal wszystkich dzielnicach. W działania klubów jest zaangażowanych pięć tysięcy gdyńskich seniorów.
Olimpijskiej 5/9.
• Działania informacyjne: CAS jest dla seniorów źródłem wieFitness dla seniora
poniedziałki, godz. 9.30, Hala LA
dzy o tym, co dzieje się w Gdyni. Pomocna jest tu m.in. stroJoga dla seniora
na internetowa; www.cas.gdynia.pl oraz prowadzona przez
wtorki, godz. 15, Hala LA (sala
seniorów www.seniorplus.gdynia.pl. Zapraszamy również
�itness)
na pro�il CAS na portalu FB oraz do śledzenia nas na TwittePilates dla seniorów
rze. Chcemy, by informacje o możliwościach spędzania czasu
środy, godz. 11.30, Hala LA (sala
docierały do jak największej liczby osób - bez względu na wiek.
�itness)
Zapraszamy!
Nordic walking
środy, godz. 19, przy Contrast
Centrum Aktywności
Seniora
Cafe (bulwar Nadmorski)
Zumba dla seniora
ul. 3 Maja 27, 81-364 Gdynia
soboty, godz. 10:30, Hala LA (sala
tel. 58 661 55 38
�itness)

Zajęcia sportowe dla
niepełnosprawnych ruchowo
niedziele, godz. 13, Hala LA

www.cas.gdynia.pl
sekretariat@cas.gdynia.pl

