


Nasz adres:

19-400 Olecko, 

ul. Wojska Polskiego 13 
(wejście od ul. Przytorowej )

Kontakt: tel/fax 87 610 22 01 

spzzod@powiat.olecko.pl

www.wrzos.olecko.pl



Organizację i nadzór nad działalnością

KLUBU  SENIORA 
sprawuje

STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ
I OCHRONY ZDROWIA im św. Łukasza
tel./fax.  (087) 520 40 32 / 520 22 08

e-mail: spzzod@powiat.olecko.pl

www.spzzod.olecko.pl



Stowarzyszenie współpracuje 
między innymi  

ze Starostwem Powiatowym 
w Olecku

w zakresie :
- Pozyskania 

pomieszczeń na 
prowadzenie Klubu 
Seniora

- Pozyskiwania 
środków  finansowych



Zaczęliśmy od remontu, 
roboty obejmowały:

• wymianę okien i drzwi

• wymianę instalacji elektrycznej

• wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej

• montaż instalacji telefonicznej

• rozbiórkę ścian

• wymianę tynków

• częściową wymianę podłóg

• malowanie 

• dobudowę schodów zewnętrznych

• wykonanie polbruku

• zagospodarowanie terenu



Wspomnienia  z  remontu

Tak było Tak jest









Tak zmienił się korytarz



Wymieniliśmy wszystkie 
okna i drzwi



Zmienialiśmy układ 
pomieszczeń



Wymieniliśmy wszystkie instalacje, 
tynki, częściowo podłogi



Wyposażyliśmy w meble



Po  co  KLUB  SENIORA  ???

• aktywizacja  środowiska  

seniorów, emerytów  i  rencistów.

• integracja  i wzajemna pomoc

• zagospodarowanie  wolnego czasu

• promocja zdrowia



Co możemy robić ?????
• spotkania dyskusyjne o różnej tematyce;

• wspólne czytanie poezji, prozy

• gry np. szachy, scrable, gry planszowe;

• zajęcia rękodzieła np. szydełkowanie, haft, 
robótki na drutach, patchworki;

• malarstwo; 

• papieroplastyka; 

• zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne

• i inne.



A może ????

• tzw. Uniwersytet Trzeciego Wieku

• Teatr „ Teraz pora na SENIORA”

• Teatr lalkowy „Seniorzy dzieciom”

• Wystawa „Senior potrafi”

• Aukcje charytatywne  „Nasze prace”

• Prelekcje – cykle wykładów



Spotkanie - Październik 2010 roku





Wspólne 
szydełkowanie  

????



Haft    ????



Może 
malowanie 

????



Patchworki    
????



A może papieroplastyka ????



To wszystko wymaga nakładów
przekaż nam na działalność społeczną

1 % podatku
KRS 0000216673

NR  KONTA  BANKOWEGO   
25 9339 0006 0000 0007 0292 0001



„Człowiek   jest  wielki 
nie  przez  to, co  posiada, 

lecz  przez  to, kim  jest; 
nie  przez  to, co ma,                                  

lecz  przez to, czym  dzieli  się
z  innymi.”

Bł. Jan Paweł II


