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W  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  z  dnia  23  stycznia  2020  r.  (data  wpływu
24.01.2020r.)  dotyczącą  spraw  seniorów  pragnę  serdecznie  podziękować
za  zainteresowanie  przedstawionym  przez  Pana  tematem.  Jednocześnie  zapewniam,
że  pozostaje  on   w  kręgu  mojego  zainteresowania,  a  podejmowane  działania  mają
na celu m. in. utrzymanie w jak najdłuższej aktywności omawianej grupy społecznej. Dlatego
Miasto podejmuje w tym zakresie różnorodne inicjatywy. Kaliscy seniorzy mogą korzystać
z  niżej  wymienionych  usług  oraz  akcji  realizowanych  przez  Miasto  z  wykorzystaniem
środków własnych oraz pozyskiwanych z funduszy zewnętrznych:

 Gimnastyka dla seniorów 
Akcja ta została skierowana do wszystkich osób 60+ zamieszkałych w Kaliszu. Urząd
Miasta Kalisza realizuje zajęcia Gimnastyki dla Seniorów od trzech lat. Ćwiczenia są
przeprowadzane przez wykwalifikowanych instruktorów. Na zajęciach wykonywane
są  ćwiczenia  gimnastyczne  takie  jak:  ćwiczenia  koordynacyjne,  oddechowe,
rozciągające oraz wzmacniające cały  gorset  mięśniowy i  poprawiające ruchomość
we  wszystkich  stawach.  Akcja  cieszy  się  dużą  popularnością,  dlatego  w  miarę
możliwości  rozszerzany  jest  jej  zakres.  Realizowana  jest  w  pięciu  punktach,
znajdujących się w różnych częściach miasta, aby ułatwić możliwość swobodnego
dostępu do nich. Zajęcia z gimnastyki są realizowane w dwóch edycjach w ciągu roku
od lutego do czerwca oraz od października do grudnia. W każdym punkcie odbywają
się co namniej  raz w tygodniu po 60 minut w grupach liczących ok. 30 osób w salach
gimnastycznych, a także w Klubach Osiedlowych.  Koszt zajęć w 2019 r. to kwota
16.898,00 zł.

 Kaliska Karta Senior
Jest  jedną  z  elementów  Kaliskiej  Karty  Mieszkańca,  która  przysługuje  osobom
w wieku 60+. Karta Senior cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uprawnia
ona  do  korzystania  z  wielu  ulg  i  zniżek  (informacja  na  temat  zniżek  i  ulg
www.kalisz.pl).  Od  1  lipca  2019  r.  pozwala  osobom  posiadającym  legitymację
emeryta lub rencisty na bezpłatne korzystanie z przejazdów autobusami KLA, czy też
między  innymi  na  dwugodzinny  pobyt  w  Aquaparku  za  jedyne  9,60  zł.  Obecnie
wydano 4.219 sztuk Kart Senior.

 Telefon dla seniora i dyżury – Kaliska Rada Seniorów
Przedstawiciel  Kaliskiej  Rady  Seniorów  sprawuje  dyżur  w  pierwszy  i  trzeci
poniedziałek  miesiąca w Domu Sąsiedzkim przy ul.  Podgórze 2-4  o godz.  12.00
służąc pomocą osobom starszym.



 Biuletyn Super Senior
Od 2017 r. dwa razy w roku ukazują się biuletyny dla kaliskich seniorów. W 2019 r.
ukazały  się  dwa  numery  biuletynu  dla  seniorów „Super  Senior”,  które  zawierały
bieżące  informacje  skierowane  do  osób  60+.  Publikacja  jest  dostępna  w  wersji
papierowej  oraz w wersji  elektronicznej.  Koszt  przygotowania nakładu 6000 sztuk
łącznie obu numerów w 2019 r. to 12.472,20 zł.

 Pudełko życia
Miasto Kalisz realizuje inicjatywę pn."Pudełko życia".  Odbiorcami "Pudełka życia" są
osoby starsze, schorowane, szczególnie samotne, zamieszkałe na terenie Kalisza.
"Pudełko życia" powinno znajdować się w lodówce, którą należy oznakować takim
samym magnesem lub naklejką, jaka znajduje się na pudełku. Ułatwi to zespołowi
ratowniczemu odszukanie  informacji.  "Pudełka  życia"  dostępne  są  m.in.  w  Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a oraz w Miejskim
Ośrodku  Pomocy  Społecznej.  Koszt  zakupu  2000  sztuk  pudełek  życia  w  2019  r.
to 10.700,00 zł. 

 Senioriada
W 2019 r. odbyła się II Kaliska Senioriada trwająca sześć dni. Seniorzy uczestniczyli
w  inauguracyjnym  pikniku  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu.  Dużym
zainteresowaniem  seniorów  cieszyły  się  warsztaty  kulinarne,  dotyczące  zdrowego
odżywiania się oraz bezpłatne badania profilaktyczne w ramach akcji „Białe soboty”,
które  były  przeprowadzone  w  Domu  Seniora  przy  ul.  Częstochowskiej.  Seniorzy
uczestniczyli   w  wykładach  poświęconych  zdrowiu  i  bezpieczeństwu.  Skorzystali
również  z   warsztatów  komputerowych  pod  hasłem  „Bezpieczeństwo  w  sieci”.
Na Stadionie Miejskim odbyła się Kaliska Olimpiada dla Zdrowia Seniora. Uczestnicy
rozegrali  osiem konkurencji  rekreacyjnych. Wszyscy otrzymali pamiątkowe  medale,
dyplomy, pakiety  startowe, a także nagrody.  Seniorzy odwiedzili  również  Centrum
Kaliskich Legend i Baśni oraz Lokacji Miasta w Baszcie Dorotce, a także Skarbiec
Bazyliki  św.  Józefa.  Nie  brakowało  chętnych  do  zwiedzania  Kalisza  zabytkowym
autobusem  oraz  uczestniczenia  w  warsztatach  z  rękodzieła  artystycznego.
Zwieńczeniem  Kaliskiej  Senioriady  był  bal  w  sali  widowiskowo-sportowej  OSRiR
przy  ul.  Łódzkiej.  W  trakcie  sześciodniowej  Senioriady  wzięło  udział
ponad 1.000 osób. Koszt Senioriady wyniósł 40.365,79 zł.

 Szczepienia przeciwko grypie 60+
Od  2017  roku  realizowany  jest  program  polityki  zdrowotnej  szczepień  przeciwko
grypie  dla  mieszkańców  miasta  Kalisza  powyżej  60  roku  życia.  W  okresie
od września do grudnia 2019 r. zostało zaszczepionych 1000 osób.  Koszt realizacji
programu w 2019  r.  wyniósł  36.000,00  zł.  Planowany  koszt  programu w 2020  r.
to 45.000,00 zł.

 Zadanie pn. „Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób
w wieku emerytalnym”. 
W  2018r.  został  rozstrzygnięty  konkurs  ofert  na  realizację  zadania
pn.  aktywizacja  psychiczna  i  fizyczna  oraz  edukacja  zdrowotna  osób  w  wieku
emerytalnym. Podmiotem  realizującym  zadanie  w  latach  2018-2020  jest



Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku CALISIA. Realizacja zadania polega na
organizacji  m.  in.  konferencji,  warsztatów,  seminariów,  pikników  i  imprez
integracyjnych, wystaw i działań  mających na celu kształcenie ustawiczne w zakresie
nauki  języków  obcych,  obsługi  komputera  oraz  realizacji  sekcji  tematycznych
w  zakresie  kulturalnym,  artystycznym,  sportowym,  medycznym,  samorządowo–
społecznym  i  humanistycznym.  Wysokość  dotacji  na  rok: 2018  r.  -  85.000,00  zł;
2019 r. - 85.000,00 zł; 2020 r. - 85.000,00 zł.  

 Dom Seniora ul. Częstochowska 140A
W roku 2018 oddane zostały pierwsze mieszkania dla seniorów, które mieszczą się
w  budynku  po  byłym  akademiku  po  adaptacji  na  samodzielne  lokale  z  pełnym
wyposażeniem wraz z windą przy ul. Częstochowskiej 140 A – liczba lokali 38 ( jedno
i dwupokojowe po 19 z każdego rodzaju).
Warunkiem otrzymania lokalu jest ukończenie 60 roku życia i posiadanie uprawnień
do przydziału lub zamiany lokalu mieszkalnego.

  Dofinansowanie  imprez  okolicznościowych  m.  in.  z  okazji  „Dnia  Inwalidy”,
„Dnia  Seniora”,  z  okazji  spotkań  świątecznych  organizacji  senioralnych,
wyjazdy przedstawicieli seniorów na targi Viva Seniorzy itp.
Łącznie w 2019 roku z budżetu Miasta dofinansowano 39 wydarzeń organizowanych
przez kaliskie  stowarzyszenia senioralne w łącznej kwocie 30.947,67 zł.

 Festyn Trzech Pokoleń
W 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej odbył się „Festyn Trzech Pokoleń”,
w  którym  uczestniczyło  ok.  120  osób:  seniorzy,  dzieci  z  Domu  Dziecka,
przedstawiciele  stowarzyszeń  abstynenckich  oraz  zaproszeni  goście.  Głównym
celem festynu była poprawa komunikacji międzypokoleniowej, integracja, otwarcie na
innych ludzi oraz wzrost świadomości na temat bezpiecznych zachowań i zdobycia
wiedzy gdzie uzyskać pomoc w różnych trudnych sytuacjach. Ponadto każdy senior
otrzymał  poradnik  „Bezpieczne  życie  seniorów”.  „Festyn  Trzech  Pokoleń”  był
realizowany  w  ramach  projektu  pn.  „Bezpieczne  życie  w  Kaliszu  –  od  juniora
do seniora”  dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania  przestępczości
i  aspołecznych  zachowań  Razem  bezpieczniej  im.  Władysława  Stasiaka  na  lata
2018-2020.

 Aglomeracyjna Rada Seniorów
W listopadzie 2019 r. została powołana Aglomeracyjna Rada Seniorów – wyjątkowa
w  skali  kraju,  bo  w  jej  skład  weszli  przedstawiciele  kilkunastu  samorządów
Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej.  Miasto  Kalisz  będzie  reprezentowało  dwóch
przedstawicieli.  Pani  Grażyna  Mazurek  Przewodnicząca  Kaliskiej  Rady  Seniorów
oraz  Pani  Agnieszka  Pawełczyk  Kierownik  Referatu  Zdrowia,  Polityki  Społecznej
i  Senioralnej  Urzędu  Miasta  Kalisza.  Rada  została  powołana  w  celu  integracji
środowiska  osób  starszych  oraz  pobudzania  aktywności  Seniorów  w  życiu
społecznym, między innymi poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości
ich  życia. Dla  przykładu w ramach AKO w 2019r.  zrealizowano projekt  „Czas na
seniora”.



 Projekt  "Integracja  społeczna  osób  z  niepełnosprawnościami  -
to możliwe!"
W 2019 r. przedstawiciele kaliskich instytucji pomocy społecznej i senioralnej wzięli
udział  w  warsztatach,  które  zostały  zorganizowane w ramach  projektu  "Integracja
społeczna  osób  z  niepełnosprawnościami  -  to  możliwe!".  Podczas  warsztatów
wykorzystano innowacyjne narzędzia, tj. kombinezon starości - symulujący znaczne
ograniczenia  i  niepełnosprawności  wieku  senioralnego,  zestaw gogli  symulujących
choroby oczu (m. in. zaćmę, jaskrę), symulator choroby Parkinsona, wózek inwalidzki,
a także zestaw symulujący ograniczenia w orientacji przestrzennej osób niewidomych.
Warsztaty odbyły się w III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, I Liceum
Ogólnokształcące  im.  Adama  Asnyka  oraz  w  kaliskim  ratuszu.  Warsztaty  dla
uczestników były bezpłatne, a przeprowadziło je Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania. Projekt jest współfinansowany ze środków
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

 Wolontariat międzypokoleniowy
Występy artystyczne dzieci z publicznych przedszkoli dla podopiecznych z Dziennego
Domu Pomocy Społecznej  w Kaliszu oraz z Domu Pomocy Społecznej  w Kaliszu.
Wspólne  przygotowywanie  posiłków,  zajęcia  z  rękodzieła  artystycznego.  Czytanie
bajek przez przedstawicieli Kaliskiej Rady Seniorów w Kaliskich przedszkolach.

Wyżej  wymienione  zadania  oraz  przedsięwzięcia  znajdują  odzwierciedlenie  w  budżecie
Miasta Kalisza w poszczególnych latach.

Ponadto  w 2018 r.  Miasto dwukrotnie ogłosiło  otwarty  konkurs ofert  na  realizację
zadania  pod  nazwą  prowadzenie  działań  na  rzecz  zwiększenia  poziomu  poczucia
bezpieczeństwa  osobistego  seniorów  w  ich  miejscu  zamieszkania  poprzez  udzielenie
wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie
zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji,  sprzętów i  urządzeń domowych
tzw.  „Złota  rączka”.  Niestety  w  konkursie  nie  została  złożona  żadna  oferta.  W  2019  r.
kontynuowano  starania  pod  kątem pozyskania  realizatora  zadania.  Ze  względu  na  brak
chętnych  do  podjęcia  się  realizacji  „Złotej  rączki”  w  formie  konkursowej,  w  budżecie
na 2020 r. zostały na ten cel zaplanowane środki w innej formie, tj. zakupu usług.

Współpracując na bieżąco z Kaliską Radą Seniorów jestem otwarty na propozycje
i problemy zgłaszane przez środowiska senioralne. Sygnalizowane potrzeby są analizowane
pod względem możliwości  finansowych i  prawnych sposobów ich  zaspokojenia.  Obecnie
w obszarze analiz  znajduje  się  m.  in.  wprowadzenie  usług związanych z Teleopieką dla
seniorów, a także rozszerzenia oferty usług dla środowiska senioralnego jak m. in. mycie
okien w domu seniora, pielęgnacja paznokci stóp seniorów oraz  książka dla seniora.

Korzystając  z  okazji  zapraszam  Pana  do  włączenia  się  w  realizację  działań
podejmowanych  przez  Miasto  Kalisz  na  rzecz  seniorów.  Jednocześnie  informuję,  że
wszystkie akcje i wydarzenia są prowadzone na stronie internetowej www.kalisz.pl oraz na
stronie Zdrowy Kalisz na Facebooku. Zapraszam do współpracy oraz śledzenia na bieżąco
realizowanych i planowanych przedsięwzięć.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza




