
Klub Seniora                                                                                           Poznań, 03.02.2012r
60-461 Poznań, ul. Horacego 15
lokal Rady Osiedla

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Centrum Inicjatyw Senioralnych (CIS - miejska jednostka organizacyjna)
i Rada Osiedla Strzeszyn (miejska pomocnicza jednostka samorządu)
mają zaszczyt zaprosić wszystkich,
którzy czują się seniorami, lub pragną wspierać seniorów,
na zebranie inicjujące.
Odbędzie się ono ósmego (8) marca 2012r (środa), o godz. 18.00,
w lokalu Rady Osiedla przy u. Hezjoda 15
(piwnica, pokój 9, budynek  nowej szkoły, wejście od strony boiska sportowego).

Zwykle definiuje się seniora poprzez zaawansowanie wieku.
Sądzimy jednak, że oprócz tego, a może przede wszystkim, są to osoby,
które chcą być aktywne, i rozwiązywać swoje problemy,
niezależnie od liczby przeżytych lat.
Spróbujmy wspólnie stworzyć i rozwinąć miejsce,
gdzie nie ma wstępu samotność,
gdzie znajdziemy zwykłe, ludzkie ciepło i wparcie.
Późniejsze lata życia to także zaspokajanie potrzeby rozwijania nowych umiejętności oraz ciekawości świata, i in.
Klub nie ma być organizacją tworzoną odgórnie, ale współorganizowaną przez zainteresowane osoby.
Chcecie Państwo lepiej poruszać się w Internecie?
Może zorganizować spacer, albo zaprosić interesującą Was osobę publiczną?
A może potańczyć?...
Te i inne, jakie tylko chcecie (no, no - w granicach rozsądku...), smakołyki sami Państwo możecie kształtować,
trzeba tylko trochę wysiłku - a zwłaszcza chcieć.
Chcieć - to móc i potrafić, a wszystko razem - to być szczęśliwym.

Wszystkich seniorów, którzy chcą wspólnie szukać odrobiny szczęścia
zapraszają:

Tomasz Miłaszewski, 68, wolontariusz CIS, lider inicjujący,
Hubert Witczak, 63, opiekun w Radzie Osiedla.

Do zobaczenia!
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którzy czują się seniorami, lub pragną wspierać seniorów,

na zebranie inicjujące.

w lokalu Rady Osiedla przy ul. Hezjoda 15

8 marca 2012r (czwartek), o godz. 18.00,

(piwnica, pokój 9, budynek  nowej szkoły, wejście od strony boiska sportowego)

Szanowni Państwo,

Zwykle definiuje się seniora poprzez zaawansowanie wieku.

Sądzimy jednak, że oprócz tego, a może przede wszystkim,

SENIORZY są to osoby, które chcą być aktywne i rozwiązywać swoje problemy,

niezależnie od liczby przeżytych  lat.

Późniejsze lata życia to także zaspokajanie potrzeby rozwijania nowych umiejętności

oraz ciekawości świata.

Klub nie ma być organizacją tworzoną odgórnie, ale współorganizowaną przez zainteresowane osoby.

Chcecie Państwo lepiej poruszać się w Internecie?

Może zorganizować spacer, albo zaprosić interesującą Was osobę publiczną?

A może potańczyć?...

Te i inne, jakie tylko chcecie (no, no - w granicach rozsądku...), smakołyki sami Państwo możecie kształtować,

trzeba tylko trochę wysiłku - a zwłaszcza chcieć.

Chcieć - to móc i potrafić, a wszystko razem - to być szczęśliwym.

Spróbujmy wspólnie stworzyć i rozwinąć miejsce,

gdzie nie ma wstępu samotność,

gdzie znajdziemy zwykłe, ludzkie ciepło i wparcie.

Wszystkich seniorów, którzy chcą wspólnie szukać odrobiny szczęścia

zapraszają:

Tomasz Miłaszewski

Hubert Witczak

, 68, wolontariusz CIS, lider inicjujący,

, 63, opiekun w Radzie Osiedla.


