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I. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU MANKO  
 

Stowarzyszenie MANKO powstało w 2005 roku z inicjatywy członków redakcji Miesięcznika Studenckiego 
MANKO. 
Miesięcznik funkcjonuje od 1998 roku początkowo jako pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a od 
2005 roku jako miesięcznik akademicki wszystkich studentów uczelni wyższych w Krakowie i Katowicach. 
 
Stowarzyszenie MANKO – numer KRS: 0000225549, funkcjonuje w oparciu o statut. W związku 
z podjęciem przez Stowarzyszenie starań o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, statut 
stowarzyszenia został zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia MANKO z dnia 
11 maja 2012 r. 
 
Celami Stowarzyszenia są prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie następujących zadań 
publicznych: 

1) promowania wolności słowa i demokracji, 
2) promowania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych postaw społecznych, 
3) promowania etyki biznesu i działań antykorupcyjnych, 
4) promowania wrażliwości społecznej i ekologicznej, 
5) promowania praw człowieka, 
6) promowania społeczeństwa obywatelskiego i projektów prospołecznych, 
7) promowania rozwoju kulturalnego środowiska studenckiego, 
8) promowania integracji międzykulturowej, 
9) promowania rozwoju członków redakcji, 
10) promowanie programów koordynowanych przez Unię Europejską, 
11) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 
12) działalności charytatywnej, 
13) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 
14) obywatelskiej i kulturowej, 
15) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
16) ochrony i promocji zdrowia, 
17) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
18) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
19) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
20) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
21) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
22) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe, (92.62.Z) 
23) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
24) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
25) turystyki i krajoznawstwa, 
26) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, z także działań 

wspomagających rozwój, 
27) demokracji, 
28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 
29) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
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30) promocji i organizacji wolontariatu, 
31) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 
32) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, 
33) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

STOWARZYSZENIE MOŻE REALIZOWAĆ SWOJE CELE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ 

JAK I ODPŁATNEJ POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA, PROWADZONE NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI: 
 
Artystyczne: 
 

1) Pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych, (PKD 90.04.Z) 
2) tworzenie programów promujących i wspierających kulturę i sztukę, (PKD 90.04.Z) 
3) promowanie twórczej działalności artystów, zespołów i młodych twórców, (PKD 90.02.Z) 
4) organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów, spotkań, kursów w zakresie artystycznym 

i ogólnym, (PKD 85.59.B, 82.30.Z) 
5) organizowanie wystaw, pokazów, koncertów, konkursów i innych form życia kulturalnego i akcji 

artystycznych. (PKD 82.30.Z, 90.02.Z, 93.21.Z) 
 
Naukowe i prorozwojowe: 
 

1) Prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej, (PKD 85.59.B) 
2) publikacja materiałów statystycznych i edukacyjnych z zakresu kultury i sztuki, ekologii, ochrony 

środowiska, zrównoważonego rozwoju, (PKD 58.11.Z) 
3) tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i 

dziedzictwa kulturowego, (PKD 94.99.Z) 
4) tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony i promocji 

zdrowia, (PKD 94.99.Z) 
5) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia wspólnych programów mających 

na celu propagowanie działalności artystycznej i edukacyjnej, (PKD 94.99.Z) 
6) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony praw człowieka, (PKD 94.99.Z) 
7) współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych 

i społecznych służących także integracji europejskiej, (PKD 94.99.Z) 
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami 

naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej, (PKD 94.99.Z) 

9) organizacja konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów 
edukacyjnych warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym i popularyzatorskim. (PKD 85.51.Z, 82.30.Z) 

 
Medialne: 
 

1) Organizacja festiwali, koncertów, imprez artystycznych, wystaw promujących kulturę, (PKD 
93.21.Z) 

2) organizacja przedsięwzięć mających na celu promowanie idei patriotyzmu i kultywowania historii 
polskiego narodu, (PKD 94.99.Z) 

3) organizowanie akcji charytatywnych, (PKD 88.99.Z) 
4) prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron 

www, (PKD 62.02.Z, 62.01.Z) 
5) organizowanie warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze 

edukacyjnym i popularyzatorskim. (PKD 82.30.Z) 
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Proekologiczne: 
 

1) Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, (PKD 94.99.Z) 
2) Wspomaganie i organizacja inicjatyw służących ochronie dziedzictwa narodowego. (PKD 94.99.Z) 

 
Inne: 
 

1) Organizacja i współtworzenie akcji popularyzujących aktywność fizyczną, (PKD 93.21.Z) 
2) powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych, (PKD 94.99.Z) 
3) działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury, (PKD 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z) 
4) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej 

i doradczej w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia, (PKD 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z) 
5) wydawanie prospektów i tytułów prasowych, (PKD 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z) 
6) prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych; (PKD 94.99.Z) 
7) Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich, (PKD 94.99.Z) 
8) obejmowanie patronatu medialnego nad projektami i inicjatywami realizującymi cele 

Stowarzyszenia, (PKD 94.99.Z) 
9) współpraca medialna i organizacyjna z organizacjami o podobnym profilu działalności z kraju i 

z zagranicy (wymiany informacji, wspólne akcje medialne, wymiany międzynarodowe), (PKD 
94.99.Z) 

10) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, 
rekreacyjną i towarzyską. (PKD 94.99.Z) 

 

1. WŁADZE STOWARZYSZENIA MANKO  

 
Zarząd: 
Łukasz Salwarowski – Prezes Zarządu 
Magdalena Petryniak – Wiceprezes Zarządu 
Michał Łagodzic – Członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna 
Anna Przybyłek - Boraczyńska– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Edward Gretschel - Członek Komisji Rewizyjnej 
Jerzy Eder - Członek Komisji Rewizyjnej 
 
 

 

 

 

2. CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA MANKO  
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W INNYCH ORGANIZACJACH  

 
Od roku 2012 Stowarzyszenie MANKO jest członkiem uchwałą Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych (OFOP).  
 
W roku 2013 przedstawiciel Stowarzyszenia, Andrzej Skrzyński został powołany na członka Rady ds. Polityki 
Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  

3. STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

 
Stowarzyszenie MANKO posiada status organizacji pożytku publicznego. Status ten Stowarzyszenie 
uzyskało decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w dniu 29 listopada 2012 r. 
 

4. SKŁAD ZESPOŁU  

 
W 2016 r. w biurze Stowarzyszenia MANKO pracowało łącznie 18 osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilno-prawnych. Łączna liczba osób z którymi zawarto umowy cywilno-prawne w roku 2016 wyniosła 41  
 
Dodatkowo bieżąca działalność Stowarzyszenia była wspierana przez wolontariuszy. 
 
W roku 2016 Stowarzyszenie MANKO współpracowało łącznie z ok. 60 osobami, z którymi podpisywane 
były umowy wolontariackie lub o charakterze stażowym. 
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II. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA MANKO  
 
W roku 2016 Stowarzyszenie MANKO realizowało kilkanaście projektów o różnorodnej tematyce. Jedne 
z nich stanowiły kontynuację działań z wcześniejszych lat, inne związane były z nowymi obszarami. 
  

1. Głos Seniora  

 W 2016 r. Stowarzyszenie MANKO kontynuowało, 
rozpoczęty w 2012 r. projekt – „Głos Seniora”. Powstał on 
w odpowiedzi na proces tzw. starzenia się społeczeństwa. 
Głównym celem projektu jest poprawa warunków do 
podejmowania aktywności obywatelskiej i aktywnego włączania 
się seniorów w życie społeczno-publiczne. 
 
Cele szczegółowe: 
•kształtowanie postawy aktywnego obywatela zaangażowanego w działania na rzecz środowiska 

lokalnego, 

 

•budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-

politycznym. 

Cele projektu są realizowane poprzez: 

•ogólnopolski magazyn „Głos Seniora” docierający do większości Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów 

Seniora, organizacji senioralnych (nakład 30 000 egzemplarzy, format A4), 

•ogólnopolski portal internetowy www.glosseniora.pl oraz fanpage na portalu Facebook.pl, 

•prowadzenie biura prasowego, 

•organizację szkoleń dotyczących dziennikarstwa obywatelskiego i promocję w mediach 

społecznościowych (m.in. publikowanie zdjęć i materiałów video). 

 Projekt był realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 Głównymi odbiorcami projektu byli seniorzy z całej Polski. W tym momencie dystrybucja obejmuje 

już całą Polskę, a nakład został zwiększony z 15 do 30 tysięcy egzemplarzy. Magazyn dystrybuowany jest 

w ponad 470. punktach: uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora oraz instytucjach przyjaznym 

seniorom, czy centrach wolontariatu. 

 W okresie od marca 2016 r. do grudnia 2016 r. wydanych zostało 5. numerów magazynu „Głos 

Seniora”, w tym dwa numery jako mutacja regionalna - „Rzeszowski Głos Seniora”. Wszystkie numery 

posiadają stałe działy jak: „Stylowa Seniorka-Moda 60+”, dział poświęcony zdrowiu, finansom oraz 

poradom prawnym przeznaczonych dla seniorów. 
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Numery Głosu Seniora wydane w 2016 r.: 

GŁOS SENIORA NR 20 LUTY/MARZEC 

 

DANE LICZBOWE: 

• Wywiad numeru to rozmowa z prof. Jerzym Vetulanim na temat bezpiecznej starości i godnym 

starzeniu. 

• Nakład: 25 tys. egz. 

• 44 strony. 

• 15 działów: Szkoła Super Dziadków, Aktywny Senior, Miłość 60-tce, Rady Seniorów, Uniwersytety 

III Wieku, Myśl Zdrowo, Senior w uzdrowisku, Bezpieczny Senior, Oszczędny Senior, Sport Seniora, 

Paraolimpijczycy, Miasta Partnerskie, Historie, Senior Meloman, Ogólnopolska Karta Seniora. 

• 217 punktów dystrybucji na terenie całego kraju m.in.: miasta partnerskie, Kluby Seniora, 

Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
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GŁOS SENIORA NR 21 KWIECIEŃ/MAJ  

 

DANE LICZBOWE:  

• Wywiad numeru to rozmowa z Władysławą Marią Francuz o pasjach, zainteresowaniach oraz 

aktywnym starzeniu się. 

• Nakład: 25 tys. egz. 

• 48 stron. 

• 15 działów: Aktywny Senior, Miłość 60-tce, Szkoła Super Dziadków, Wydarzenia , Rady Seniorów, 

Obywatelski Parlament Seniorów, Komisja Polityki Senioralnej, Uniwersytety III Wieku i Kluby 

Seniora, Myśl Zdrowo, Senior w uzdrowisku, Senior w Podróży, Oszczędny Senior, Miasta 

Partnerskie, Sport Seniora, Rozrywka, Ogólnopolska Karta Seniora. 

• 217 punktów dystrybucji na terenie całego kraju m.in.: miasta partnerskie, Kluby Seniora, 

Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
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GŁOS SENIORA NR 22 CZERWIEC/LIPIEC 

 

 

DANE LICZBOWE:  

• Wywiad numeru to rozmowa z sławną piosenkarką Ireną Santor o życiu, muzyce oraz aktywnym 

starzeniu się. 

• Nakład: 30 tys. egz. 

• 48 stron. 

• 16 działów: Aktywny Senior, Stylowa Seniorka, Szkoła Super Dziadków, Rady Seniorów 

i Uniwersytety Trzeciego Wieku, Międzypokoleniowo, Małopolski Głos Seniora, Myśl Zdrowo, 

Senior w uzdrowisku, Paraolimpijczycy, Sport Seniora, Rozrywka, Oszczędny Senior, Ogólnopolska 

Karta Seniora. 

• 217 punktów dystrybucji na terenie całego kraju m.in.: miasta partnerskie, Kluby Seniora, 

Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
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GŁOS SENIORA NR 23 WRZESIEŃ 

 

 

DANE LICZBOWE:  

• Wywiad numeru to rozmowa z znaną sportsmenką – Barbarą Prymakowską – najszybszą babcią 

świata. 

• Nakład: 30 tys. egz. 

• 48 stron. 

• 9 działów: Aktywny Senior, Stylowa Seniorka, Polityka Senioralna, Wydarzenia, Rady Seniorów 

i Uniwersytety Trzeciego Wieku, Myśl Zdrowo, Regionalny Głos Seniora , Oszczędny Senior, Sport 

Seniora.  

• 345 punktów dystrybucji na terenie całego kraju m.in.: miasta partnerskie, Kluby Seniora, 

Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
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RZESZOWSKI GŁOS SENIORA NR 1(24) PAŹDZIERNIK  

 

DANE LICZBOWE:  

• Wywiad numeru to rozmowa z Prezydentem Miasta Rzeszowa- Tadeuszem Ferencem o działaniach 

pro-seniorskich Urzędu Miasta Rzeszowa. 

• Nakład: 5 tys. egz. 

• 36 stron. 

• 5 działów: Aktywny Senior, Stylowa Seniorka, Inicjatywy, Myśl Zdrowo, Oszczędny Senior. 

• 10 punktów dystrybucji na terenie Miasta Rzeszowa- m.in. Urząd Miasta, Rzeszowska Rada 

Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku.  
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GŁOS SENIORA NR 25 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 

 

DANE LICZBOWE:  

• Wywiad numeru to rozmowa z Krzysztofem Zanussim o osobowości, starzeniu się i pasjach, które 

napędzają do działania.  

• Nakład: 30 tys. egz. 

• 52 strony. 

• 8 działów: Aktywny Senior, Stylowa Seniorka, Polityka Senioralna, Wydarzenia, Regionalny Głos 

Seniora, Myśl Zdrowo, Inicjatywy, Oszczędny Senior. 

• 352 punkty dystrybucji na terenie całej Polski m.in.: miasta partnerskie, Kluby Seniora, 

Uniwersytety Trzeciego Wieku.  

Magazyn Głos Seniora w 2016 r. objął patronatem medialnym ponad 100 imprez skierowanych do 

seniorów na terenie całego kraju we współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Klubami Seniora oraz 

miastami partnerskimi, które dołączyły do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Głos Seniora był 

organizatorem imprez pro-seniorskich. 
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2. Opowiedz Nam Swoją Historię   

 W ramach tej edycji projektu Głosu Seniora została także 

zrealizowana kampania społeczna „Opowiedz Nam Swoją Historię”. 

Jej celem było zachęcanie seniorów do dzielenia się własnymi 

doświadczeniami i włączanie ich w życie społeczności. 

 Ogłoszenie konkursu na historię odbyło się podczas 

Ogólnopolskich Senioraliów, które zostały zorganizowane w czerwcu 

2015 r. i kontynuowane są do 2016 roku.  

 Konkurs „Opowiedz Nam Swoją Historię” skierowany był do grup seniorów i młodych ludzi. Jego 

celem było wzmacnianie relacji międzypokoleniowych. Seniorzy sami lub we współpracy z młodymi 

(wnukami, wolontariuszami z klubów seniora, NGO, UTW, itp.) przedstawiali ciekawe historie dotyczące ich 

życia, pasji, hobby, projektów, które realizują (również w obszarze kultury). Ważnym aspektem 

merytorycznych materiałów był ich aspekt społeczny, wychowawczy i terapeutyczny dla innych osób. 

Konkurs polegał na przygotowaniu materiału prezentującego historie w 2 kategoriach: video/wywiadu lub 

pliku tekstowego z materiałem zdjęciowym – maksymalnie 2 strony. 

 Konkurs był promowany w mediach ogólnopolskich, a także na eventach, w których uczestniczyło 

Stowarzyszenie MANKO i redakcja „Głosu Seniora”. Informacja o konkursie dotarła do Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, klubów seniora, organizacji seniorskich, a także do szkół. 

 W toku konkursu wpłynęło do Stowarzyszenia Manko 20 zgłoszeń, w tym 20 tekstów. Materiały 

były prezentowane na www.glosseniora.pl oraz portalu społecznościowym Facebook. Filmiki zostały 

również umieszczone na kanale „Głosu Seniora” na Youtube oraz udostępnione w aplikacji „Opowiedz Nam 

Swoją Historię”. 

 Ponadto upowszechniano ciekawe i cenne inicjatywy związane z problematyką osób starszych 

w społeczeństwie. Ważnym elementem tego działania było utrwalanie relacji z mediami oraz dalsze 

budowanie nowych kontaktów z dziennikarzami i redakcjami. Jednym z największym osiągnięć kampanii 

medialnej była emisja spotu w Telewizji Polskiej, gdzie zasięg obejmował takie kanały jak: TVP1, TVP2 oraz 

16 ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej. 

 Finał konkursu i jednocześnie Festiwal Filmów „Opowiedz nam swoją historię” miał miejsce 

podczas Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie 8 października 2016 r., podczas którego zaprezentowane 

zostały filmy – wywiady ze znanymi seniorami opowiadającymi swoje historie oraz materiały laureatów 

konkursu „Opowiedz nam swoją historię”. 

 

 

 



 

15 
 

 



 

16 
 

 

 

Historie uczestników odzwierciedlają pasje oraz możliwości jakie niesie ze sobą okres starzenia.  

W konkursie brali udział nasi Ambasadorowie:  

• Krzysztof Zanussi – sławny reżyser, filozof, etyk i eseista; 

• Helena Norowicz – modelka, która rozpoczęła karierę po ukończeniu 60 roku życia; 

• Aleksander Doba – znany podróżnik, który przepłynął przez ocean; 

• Wirginia Szmyt- znana jako Dj Wika – która zaczęła karierę DJ-a po 60-tce i organizuje oraz 

uświetnia wydarzenia dla seniorów; 

• Antoni Huczyński- znany jako Dziarski Dziadek – żołnierz Armii Krajowej pseudonim Burza.  
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3. III Ogólnopolskie Senioralia 

w Krakowie  

 W 2016 roku Stowarzyszenie MANKO, 

zorganizowało III Ogólnopolskie Senioralia 

w Krakowie w ramach projektu 

Międzypokoleniowa Małopolska.  

 Odbyły się one w dniach 8 października na 

Politechnice w Krakowie. Senioralia były realizowane we współpracy w ramach projektu ASOS  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach Senioraliów odbyły się: 

•Msza Święta w intencji seniorów w Kościele Mariackim na Rynku Głównym w Krakowie, 

•Pochód (parada) 50 grup seniorskich z ich transparentami Rynku Głównego do budynku Politechniki 

Krakowskiej, 

• wykłady z zakresu zdrowia, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa, 

• impreza międzypokoleniowa na barce Augusta z DJ Wiką, 

•Pokaz mody dla seniorów oraz porady jak dobrać strój do figury, porady stylistów oraz pokaz tańca  

w wykonaniu seniorów. 

W ramach Senioraliów wzięło udział ponad 500 uczestników. Seniorzy mogli wysłuchać 20 

bezpłatnych wykładów o tematyce zdrowotnej i społecznej, przeprowadzonych przez zaproszonych 

ekspertów. W odrębnej sali seniorzy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji 

medycznych oraz zapoznać się z ofertami produktów prozdrowotnych i ofert uzdrowiskowych. Największą 

uwagą seniorów cieszyły się bezpłatne badania (z badań z badan ciśnienia, poziomu cukru i poziomu 

cholesterolu ok. 300 osób,). 

 

 Podczas III Senioraliów każdy senior mógł bezpłatnie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora, którą 

realizuje Stowarzyszenie Manko.  
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4. Rzeszowski Dzień Zdrowia Seniora   

Rzeszowski Dzień Zdrowia Seniora odbył się 5 listopada 2016 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Rzeszowski Dzień Zdrowia Seniora został zorganizowany przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora oraz 

Urząd Miasta Rzeszowa, Radę Seniorów w Rzeszowie, UTW UR w Rzeszowie. 

 W Rzeszowskim Dniu Seniora wzięło udział ponad 100 osób. Wśród gości znaleźli się m.in. 

przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku i klubów seniora z Rzeszowa i okolic, reprezentacja Rady 

Rzeszowskich Seniorów a także przedstawiciele samorządów i osoby odpowiedzialne za politykę senioralną 

w Polsce. 

 W trakcie wydarzenia seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań medycznych, stoisk 

z ofertami uzdrowisk i sanatoriów, a także z bezpłatnych porad doradcy finansowego. Odbyły się również 

otwarte wykłady, w tym dwa zorganizowane w ramach projektu „Oszczędny Senior II edycja” 

współfinansowany Narodowy Bank Polski. W programie znalazły się poniższe zagadnienia:  

 

• Lecznictwo kardiologiczne, specjalista z Zakładu Leczniczego "Uzdrowisko Nałęczów" S.A., 

• senior świadomy konsument, 

• nowoczesny rynek finansowy - karty, lokaty, przelewy,  

• zażywaj leki bezpiecznie, 

• nie daj się oszukać, 

• aktywizacja społeczna osób starszych, 

• zadbaj o słuch po 60-tce, 

• serce masz tylko jedno. 
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5. Oszczędny Senior   

 Projekt Oszczędny Senior został zrealizowany 

dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego. 

 Głównym celem projektu było poszerzenie 

wiedzy i świadomości ekonomicznej seniorów, a także 

budowanie postaw świadomego uczestnictwa 

w zmianach zachodzących na rynku finansowym, 

które wpływają na decyzje finansowe podmiotów rynku m.in. osób powyżej 60 roku życia 

 Cele szczegółowe projektu to nabycie wiedzy dotyczącej własnych zachowań finansowych; nabycie 

przez seniorów świadomości konsekwencji oraz spirali zadłużenia; planowanie wydatków gospodarstwa 

domowego poprzez planowanie przyszłości finansowej; propagowanie nowoczesnego podejścia do 

finansów; zainspirowanie seniorów do wykazywania postaw przedsiębiorczości. 

 Projekt „Oszczędny Senior” składał się z dwóch głównych działań. Pierwszy z nich obejmował 

wydawanie specjalnego dodatku do magazynu „Głos Seniora”, drugi to blok wykładowy w czasie 

Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie, Dnia zdrowia Seniora. 

 Pierwszym z działań realizowanych w ramach projektu było wydawanie cyklu dodatków 

w magazynie „Głos Seniora” – w wersji ogólnopolskiej i lokalnej „Rzeszowski Głos Seniora”. W każdym 

z 4 numerów pojawiło się 3 tematyczne strony z artykułami dotyczącymi zagadnień związanych z szeroko 

rozumianym sektorem finansów. Magazyn dystrybuowany był na terenie całej Polski (numer 23, 24, 25, 26) 

do Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, bibliotek, domów kultury, uzdrowisk oraz 

stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz seniorów. 

 W ramach działania nawiązano współpracę z ekspertami z zakresu finansów. Łącznie powstało 20 

tekstów, opublikowanych na łamach 4 numerów. Treść każdego tekstu została uzgodniona w konsultacjach 

z przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego. Zapowiedź tekstów w ramach cyklu publikowana była 

każdorazowo na okładce pisma „Głos Seniora”. 

 Drugą część zadań w ramach projektu „Oszczędny Senior” stanowiły wykłady w ramach 

Ogólnopolskich Senioraliów (08.10.2016), Rzeszowskiego Dnia Zdrowia Seniora (05.11.2016), Dnia Seniora 

w Świętochłowicach (08.12.2016). 

 Magazyn „Głos Seniora” wraz z dodatkiem „Oszczędny Senior” każdorazowo dystrybuowany był do 

punktów w całej Polsce, a elektroniczna wersja przesyłana była drogą mailową do 3500 seniorów jako 

newsletter. Ponad to magazyn w formie elektronicznej publikowany był na stronie internetowej 

www.glosseniora.pl. Utworzono też specjalny dział na stronie internetowej, gdzie publikowane były 

odrębnie artykuły w ramach dodatku „Oszczędny Senior”. Informacje o publikacji dodatku każdorazowo 

pojawiały się również w profilu Facebook „Głosu Seniora”. 
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Dzięki artykułom działu „Oszczędny Senior” osoby starsze korzystały z darmowych porad z zakresu 

prawa, finansów. Artykuły przed publikacją zostały dogłębnie sprawdzone pod kątem merytorycznym przez 

wykwalifikowanych radców prawnych, adwokatów w zależności od tematyki numeru.  
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5.  

SASME + Erasmus + W tym roku rozpoczynamy 

realizację projektu Social Activation of Seniors through Media 

Education – innovative educational programme for seniors 

organizations. [SASME] (tłum: Społeczna Aktywizacja Seniorów poprzez Edukację Medialną – innowacyjny 

program edukacyjny dla organizacji seniorskich). Projekt będzie realizowany na Litwie, w Niemczech i w 

Rumunii. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS+. Projekt 

SASME proponuje kompleksowy Program Społecznej Aktywizacji Seniorów poprzez Edukację Medialną. 

Program edukacyjny dedykowany jest dla organizacji działających na rzecz seniorów (np. Gminne Rady 

Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, domy seniora), by ułatwić im aktywizację i 

edukację tej grupy społecznej w lokalnym środowisku.  

W tym roku rozpoczynamy realizację projektu Social Activation of Seniors through Media Education – 

innovative educational programme for seniors organizations. [SASME] (tłum: Społeczna Aktywizacja 

Seniorów poprzez Edukację Medialną – innowacyjny program edukacyjny dla organizacji seniorskich). 

Projekt będzie realizowany na Litwie, w Niemczech i w Rumunii. Projekt jest finansowany przez Komisję 

Europejską w ramach programu ERASMUS+. Projekt SASME proponuje kompleksowy Program Społecznej 

Aktywizacji Seniorów poprzez Edukację Medialną. Program edukacyjny dedykowany jest dla organizacji 

działających na rzecz seniorów (np. Gminne Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, 

domy seniora), by ułatwić im aktywizację i edukację tej grupy społecznej w lokalnym środowisku.  

 

Program SASME, który wdrażany jako innowacyjną metodę aktywizacji seniorów dla organizacji 

pozarządowych zakłada edukację w zakresie zdrowia, prawa, ekonomii, bezpieczeństwa i mediów.  

Program obejmuje wykorzystanie takich narzędzi jak program szkoleniowego i podręcznik dla 

organizacji seniorskich, edukacyjną grę planszową, Ogólnopolską/Europejską Kartę Seniora, Magazyn 

Europejski Głos Seniora.  

 

1. Program szkoleniowy, skierowany jest dla organizacji i instytucji zajmujących się na co dzień 
aktywizacją i edukacją osób 60+. Szkolenie obejmuje wykorzystanie w edukacji edukacyjnej 
gry planszowej, Ogólnopolskiej/Europejskiej Karty Seniora, Magazynu Europejski Głos 
Seniora.  
 

2. Podręcznik dla NGO – opisujący metodę wdrażania programu edukacyjnego przez 
organizację, w tym koordynację praktycznej nauki podczas pracy w redakcji prasowej  
i realizacji kampanii społecznej Karta Seniora w lokalnym środowisku. 
 

3. Utworzenie Redakcji Europejskiego Głosu Seniora oraz realizacja kampanii społecznej 
Europejska Karta seniora – zaangażowanie seniorów w pracę w redakcji lokalnego magazynu 
dla seniorów, zaangażowanie lokalnego środowiska i przedsiębiorców w program zniżek dla 
seniorów na produkty i usługi. 
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4. Edukacyjną Grę Planszową – narzędzie edukacji poza formalnej, które dystrybuowane będzie 
w organizacjach seniorskich, w celu wzmocnienia treści edukacyjnych przekazywanych 
podczas realizacji programu edukacyjnego.  

 

W trakcie realizacji projektu program SASME zostanie pilotażowo wdrożony przez cztery organizacje 

partnerskie z Polski, Rumunii, Niemiec i Litwy. Program będzie promowany wśród innych organizacji 

seniorskich w celu jego upowszechniania.  

7. Ogólnopolska Karta 

Seniora  

 W roku 2016 Stowarzyszenie MANKO 

kontynuowało projekt Ogólnopolska Karta 

Seniora, skierowany do seniorów (osób 

w wieku 60+). Ma on na celu wsparcie 

ekonomiczne osób starszych oraz jest 

narzędziem edukacji ekonomicznej tej grupy 

społecznej.  

 Każda osoba, która skończyła 60 rok życia może wyrobić bezpłatnie i bezterminowo 

Ogólnopolską Kartę Seniora. Seniorzy dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora mogą korzystać ze zniżek 

w firmach i instytucjach ją honorujących w całej Polsce. W roku 2016 ilość seniorów posiadających 

kartę przekroczyła 60 tysięcy, a ilość firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora przekroczyła 500.  

 Program uzyskał też patronat Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła, wielu organizacji 

pozarządowych i władz samorządowych. Cztery miasta zdecydowały się też na wydanie lokalnej edycji 

Ogólnopolskiej Karty Seniora – Były to Czerwionka-Leszczyny, Świętochłowice, Dzierżoniów 

i Włocławek, dzięki czemu stały się również miejscami przyjaznymi dla seniorów. Projekt jest też 

narzędziem edukującym w zakresie tzw. srebrnej gospodarki oraz polityki pro senioralnej – władze 

gminne oraz firmy prywatne. 

 

 

 


