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ZDROWIE
SENIORA

Z serdecznymi życzeniami zdrowia

BEZPIECZNY
SENIOR

AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA SENIORA

Samorząd naszego Miasta podejmował i nadal podejmuje inicjatywy,
które ułatwiają życie ludziom w wieku emerytalnym. Każdy pomysł, który
daje seniorom radość i zachęca do aktywności, przyjmujemy z radością.
Jestem przekonany, że „Informator Przemyskiego Seniora” będzie
tym wydawnictwem, na które czeka wiele osób i będzie kompendium
niezbędnej wiedzy – do korzystania w każdym dniu z ciekawego i pełnego
wrażeń życia.

MIEJSCA PRZYJAZNE PRZEMYSKA RADA
SENIOROM
SENIORÓW

Każdy z nas wcześniej czy później kończy swoją karierę zawodową,
przestawia tory swojej aktywności na dzieci i wnuki oraz pielęgnowanie
zainteresowań, na które zwykle nie mieliśmy czasu. Jak się okazuje
bycie seniorem w dzisiejszych czasach daje ogromne perspektywy
rozwoju, jak również ciekawego spędzania każdego dnia. Poradnik,
który trafia do Państwa jest zbiorem cennych informacji, pozwalających
zdrowo i bezpiecznie korzystać z uroków świata. Cieszę się, że taka
inicjatywa powstała w mieście, które jest dobrym miejscem dla osób
w jesieni życia. Tutaj możemy codziennie doświadczać nowych wrażeń,
a otaczająca rzeczywistość nie pędzi tak w aż zawrotnym tempie.

GŁOS
SENIORA

Drodzy Seniorzy z Przemyśla

Robert Choma

WSTĘP |

3
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OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA

Prezydent Miasta

DANE
TELEADRESOWE
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W imieniu Przemyskiej Rady Seniorów szczególne wyrazy
podziękowania za współpracę przekazuję dla Pełnomocnika Prezydenta
ds. Organizacji Pozarządowych pana Roberta Gawlika, Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu pani
Danucie Wiech, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu pana Tomasza Barana oraz dla pana Pawła Płóciennika
pracownika MOPS.
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Za tym gorąco zachęcam do zapoznania się z Informatorem
Przemyskiego Seniora i upowszechnienia go w środowisku lokalnym.
Jestem przekonana że tym swoistym kompendium wiedzy znajdą
Państwo informacje, które okażą się trafne a tym samym przydatne.

OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA

Na początku 2015 roku i w 2016 roku opracowaliśmy w ramach
warszawskiego projektu „ZOOM na rady seniorów” raport w zakresie
„diagnozy lokalnej” dot. potrzeb osób starszych w naszym mieście.
Dokument jest do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Przemyskiej
Rady Seniorów w Przemyślu ul. Rynek 26. Znalazły się w nim m.in.
konkretne rekomendacje jakie należy wprowadzić, aby poprawić opiekę
medyczną i socjalną nad osobami powyżej 65 roku życia, ale także
jak aktywizować i stworzyć strategię działania organizacji non-profit,
partycypacji publicznej itp. Uważamy iż te wiadomości są bardzo istotne
dla podmiotów, które działają w naszym środowisku w sferze polityki
społecznej w tym senioralnej.

DANE
TELEADRESOWE

Informator Przemyskiego Seniora jest efektem pracy grupowej
i stanowi zachętę do wykazania troski o siebie i prowadzenia zdrowego
stylu życia. Znajdują sie tu niezbędne informacje, wskazówki z zakresu
profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej i społecznej, zasad
bezpieczeństwa, pomocy społecznej, odpowiedzi na nurtujące nas
pytania, i wiele innych tematów równie ważnych. Mam nadzieję, że ten
Informator zainspiruje również do poszukiwania ciekawych miejsc,
korzystania z różnych zajęć proponowanych w naszym mieście
i zmierzających do aktywizacji seniorów.

AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA SENIORA

Szanowni Państwo

Ufam iż ta nowa i bogata w różnorodność pozycja przypadnie do
gustu naszym seniorom, koleżankom i kolegom i stanie się miłą lekturą
oraz praktycznym przewodnikiem – czego serdecznie Wszystkim życzę.
Przewodnicząca
Przemyskiej Rady Seniorów
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Ponadto słowa wdzięczności i podziękowania kieruję do
pana Bronisława Barana Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna za
dotychczasową współpracę, inspirację i możliwość skorzystania
z udostępnionych nam materiałów.
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Bogumiła Walicka-Lechowicz
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Racjonalne odżywianie jest jednym z czynników, który warunkuje utrzymywanie dobrego stanu zdrowia oraz samopoczucia. Dodatkowo należy
pamiętać, że oprócz zdrowego odżywiania istotna jest aktywność fizyczna. Polski Instytut Żywności i Żywienia wymienia dziesięć zasad zdrowego żywienia, związanych z piramidą zdrowego żywienia i aktywności
fizycznej, a są to:
> spożywaj posiłki regularnie (4 do 5 posiłków co 3–4 godziny),
> warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości,
co najmniej połowę tego co jesz. Pamiętaj o właściwych proporcjach:
3/4 – warzywa i 1/4 – owoce,
> spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste,
> codziennie spożywaj co najmniej 2 duże szklanki mleka,
możesz je zastąpić jogurtem, kefirem i – częściowo – serem,
> ograniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych
produktów mięsnych do 0,5 kg/tyg.),
jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja,
> ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych – zastępuj je olejami roślinnymi,
> unikaj spożycia cukru i słodyczy – zastępuj je owocami i orzechami.
> nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli,
używaj ziół – mają cenne składniki i poprawiają smak,
> pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 l dziennie,
> nie spożywaj alkoholu.
Polski Instytut Żywności i Żywienia prezentuje również nową graficzną
wersję piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

DANE
TELEADRESOWE
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Źródła witamy D: tłuste ryby, jaja,
margaryny wzbogacone w witaminę D; przebywanie na powietrzu
w słoneczny dzień co najmniej przez
30 minut.
Źródła witaminy B12: produkty mięsne,
produkty wzbogacone w witaminę B12.

ODŻYWIANIE | ZDROWIE SENIORA |

9

MIEJSCA PRZYJAZNE PRZEMYSKA RADA
SENIOROM
SENIORÓW
GŁOS
SENIORA

Źródła wapnia w diecie: produkty mleczne, przetwory rybne (sardynki, szproty), produkty
wzbogacone w wapń, np. napoje sojowe.

OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA

Witaminy i składniki mineralne powinny
być dostarczane organizmowi w dobrze
skomponowanej diecie. Na szczycie zasad prawidłowego żywienia seniora
znajduje się suplementacja witaminy D i B12 oraz wapnia ze względu
na częste niedobory występujące
w tej grupie osób. Suplementację
jakimikolwiek preparatami należy zawsze skonsultować z lekarzem lub dietetykiem.

DANE
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WITAMINY I SUPLEMENTY

BEZPIECZNY
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PAMIĘTAJ!
Śniadanie powinieneś zjeść codziennie w przeciągu 30 do 60 minut
po wstaniu, a kolację najpóźniej 2 do 3 godzin przed snem.
Eksperci podkreślają, że spożywanie zalecanych w piramidzie
różnorodnych produktów spożywczych w odpowiednich ilościach
i proporcjach oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem do
zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Pamiętać jednak
należy, że niektóre choroby (m.in. udar, zawał, osteoporoza, cukrzyca
typu 2) wymagają indywidualnych zaleceń żywieniowych.
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2. LEKI
Pamiętaj!
Nie popełniaj błędów przy przechowywaniu leków.
Nie pozostawiaj używanych leków:
> na parapetach okiennych, gdzie narażone są na działanie promieni
słonecznych, które mogą powodować zmiany w składzie chemicznym
– substancje czynne mogą ulegać reakcjom fotochemicznym, utlenianiu, rozpadowi itp., co może spowodować zmianę składu przyjmowanego leku i osłabić jego działanie lub nawet wywołać działanie niekorzystne lub toksyczne,
> na stolikach lub półkach usytuowanych nad lub przy źródłach ciepła
(grzejniki CO, piece grzewcze).
Leki wrażliwe na wysoką temperaturę (termolabilne) muszą być przechowywane w temperaturze pomiędzy + 4°C do +8°C (lodówka). Bardzo ważne jest, szczególnie w okresach letnich, gdy występują wysokie
temperatury powietrza, aby te produkty (np. insuliny, szczepionki) były
przechowywane w lodówce. W czasie transportu, np. podróży, powinny
być zabezpieczone przed nagrzaniem przy zastosowaniu opakowania
termoizolacyjnego, termosu czy nawet lodówki przenośnej.
Pamiętaj!
Aby uniknąć interakcji pomiędzy żywnością a przyjmowanym lekiem:
• zapytaj lekarza lub farmaceutę, na co uważać przy zażywaniu
leku,
• popijaj je wodą, unikaj soków owocowych i nie rozpuszczaj leku
w gorących napojach,
• przyjmuj lek najlepiej 1-2 godziny przed lub po posiłku, żeby zapewnić jego odpowiednie wchłanianie (chyba, że lekarz zaleci inaczej),
• nie przyjmuj w tym samym czasie preparatów witaminowo-mineralnych – ich zażycie może zaburzać działanie leku,
• unikaj napojów alkoholowych.
Zwróć uwagę na:
> porę dnia, w której przyjmujesz lek (rano czy wieczorem – przy jednorazowej dawce w ciągu dnia); lek powodujący pobudzenie organizmu przyjęty wieczorem może utrudnić zasypianie,
> okres przyjmowania w ciągu dnia – przed, w trakcie lub po jedzeniu,
łączenie niektórych produktów spożywczych z lekami.
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Obecność tłuszczów w diecie zwiększa rozpuszczalność leków litofilnych (rozpuszczalnych w tłuszczach) i poprawia ich wchłanialność, tzn.
zbyt obfita dieta tłuszczowa może prowadzić do zbyt wysokiego stężenia leku we krwi i spowodować jego wadliwe działanie.

OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA

Do takich leków należą: preparaty kardiologiczne, statyny (obniżające
poziom cholesterolu), leki onkologiczne, immunosupresyjne (chroniące
przed odrzuceniem przeszczepu). Skutkiem niekorzystnego działania
leku mogą być: krwawienia z żołądka, zaburzenia rytmu serca, zakłócenia oddechowe, uszkodzenia nerek, a nawet zgon.

DANE
TELEADRESOWE

W konsekwencji interakcje leków z żywnością mogą istotnie pogorszyć
skuteczność leczenia. Działanie leków zależy od bardzo wielu czynników
i wiąże się ono z uwalnianiem leku z tabletek (kapsułek), z jego wchłanianiem, transportem oraz wydalaniem jego resztek z organizmu. Niektóre z tych interakcji są bardzo groźne i mogą prowadzić do zaburzeń
rytmu serca, wzrostu ciśnienia tętniczego itp., na przykład sok grejpfrutowy; jego składniki spowalniają metabolizm wielu farmaceutyków, co
może doprowadzić do groźnego wzrostu poziomu leku w organizmie.

ZDROWIE
SENIORA

W Przemyślu działa jedna całodobowa apteka przy ul. Borelowskiego 10,
tel. 16 670 38 59.
Aktualny wykaz aptek jest dostępny na stronie
internetowej pod adresem: https://przemysl.
pl/42030/3521/dyzury-aptek.html
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3. APTEKI

Listę placówek medycznych można też wyświetlić, korzystając z wyszukiwarki, na stronie internetowej https://rpwdl.csioz.gov.pl/(X(1)S(vyyfodq5eztotqrokdbflacb))/RPM/Search
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Akcja rozpowszechniania kopert życia wśród seniorów, osób samotnych
i chorych zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych.
Pracownicy pogotowia potwierdzają, że niejednokrotnie informacje
zawarte w kopercie życia pomogły w podjęciu odpowiednich działań
ratujących ludzkie życie.

AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA SENIORA

„Koperta życia” to koperta przechowywana w lodówce, zawierająca
formularz z krótkim opisem historii choroby, listą zażywanych leków,
danymi chorego oraz nazwiskiem lekarza prowadzącego i najbliższych
członków rodziny – informacjami niezbędnymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej.
Adresowana jest do lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na
interwencję w domu chorego. Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu
szybkiej akcji ratującej życie.
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4. KOPERTA ŻYCIA
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„Koperta życia” składa się z karty informacyjnej, plastikowej koperty z naklejką „Koperta życia”
oraz 2 naklejek „Tu jest koperta życia”.
Udział w akcji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
Jak prawidłowo przygotować „Kopertę życia”?
1. Kartę informacyjną prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.
Część dotyczącą stanu zdrowia: historia choroby, uczulenia, przyjmowane leki i inne informacje
prosimy wypełnić z lekarzem pierwszego kontaktu.
Część „Inne ważne informacje”prosimy wypełnić samodzielnie lub przy pomocy znanych osób!
2. Dane zawarte w karcie informacyjnej muszą być wiarygodne,gdyż zostaną wykorzystane przez służby
ratunkowe w sytuacji ratowania życia.
3. Kartę informacyjną - po wypełnieniu - należy umieścić w dołączonej plastikowej kopercie.
4. Do koperty można dodać karty wypisowe ze szpitala bądź wskazać miejsce w domu, w którym
są przechowywane.
5. Kopertę wraz z kartą informacyjną należy umieścić w lodówce na półce w drzwiach.
6. Jedną naklejkę naklejamy po zewnętrznej stronie drzwi swojej lodówki w widocznym miejscu.
7. Drugą naklejkę naklejamy po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych, na wysokości wzroku osoby
dorosłej.
8. Informacje zawarte w karcie informacyjnej muszą być aktualne, dlatego kartę należy aktualizować
przynajmniej raz w roku. Jeśli zmianie ulegnie stan zdrowia lub przyjmowane leki - zapisy w karcie
należy niezwłocznie zaktualizować.
Nową kartę informacyjną można pobrać ze strony www.przemysl.pl
lub w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26.
9. Do koperty prosimy dołączyć kopię pierwszej strony dowodu osobistego.
Miejsca, gdzie można odebrać „Kopertę życia”
- Przemyska Rada Seniorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26
- Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu,ul..Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul..Leszczyńskiego 3
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, Wyb. Piłsudskiego 23
- Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul..Rzeczna 20
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Przemyślu, ul..Grodzka 15
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ODBIERZ KOPERTĘ ŻYCIA !
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SENIORZE,
SENIORKO

KOPERTA
¯YCIA

Zapytania, uwagi, informacje
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu,ul..Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1,
tel. 16 675 20 41.
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W Polsce telemedycyna znajduje się w intensywnej fazie rozwoju. Rośnie
świadomość korzyści płynących ze stosowania zdalnych rozwiązań
medycznych zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. Dodatkowo
posiadanie urządzenia np. w formie paska na rękę, dzięki któremu
w każdej chwili i bez kolejek (np. w domu) można uzyskać fachową
poradę i na bieżąco monitorować nasz stan zdrowia – wpływa przede
wszystkim na komfort psychiczny pacjentów. Zakłada się, iż w 2018 r.
przeprowadzony zostanie proces testowania urządzeń przez wybrane
miasta i gminy w Polsce, a szczegóły techniczno-kosztowe będą
ostatecznie dopięte po fazie testowej.

BEZPIECZNY
SENIOR

Jednym z kluczowych priorytetów Unii Europejskiej jest promocja
e-zdrowia, w tym telemedycyny. Prace w tym obszarze obejmują wiele
różnorodnych zagadnień takich jak: przekazywanie informacji pomiędzy
pracownikami służby zdrowia a instytucjami oraz wykorzystywanie
rozwiązań e-zdrowia przez pacjentów w celu monitorowania ich stanu
zdrowia.
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Warszawski Telefon Zaufania przeznaczony jest dla ludzi z całej
Polski, ale szczególnie adresowany jest do osób starszych, samotnych,
potrzebujących wsparcia psychologicznego. Ma przeciwdziałać izolacji
społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną
i doradczą. Specjaliści po drugiej stronie słuchawki odpowiedzą na
pytania „Co? Gdzie? Kiedy?” To niesłychanie ważne dla ludzi starszych,
często nie orientujących się w realiach szybko zmieniającego się życia
i możliwościach, z których mogą korzystać.
Poniżej podajemy cotygodniowe terminy dyżurów Telefonu Zaufania
(22 635 09 54):
- poniedziałki - 17.00 – 20.00
- wtorki
- 9.00 – 12.00
- środy
- 17.00 – 20.00
- czwartki
- 17.00 – 20.00

22 635 09 54
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

UWAGA!
W środy w godz. 14.00 – 16.00 ma miejsce także dyżur o tematyce
choroby Alzheimera.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie można znaleźć
wiele cennych informacji :
www.niebieskalinia.pl/edukacja/serwis-informacyjny/4873-telefon-zaufania-dla-osob-starszych
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6. TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB STARSZYCH
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z DOM DZIENNEGO POBYTU W PRZEMYŚLU
Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi w Przemyślu ośrodek
wsparcia dziennego „Senior-WIGOR” dla osób starszych, osób
z upośledzeniem umysłowym i osób z zaburzeniami psychicznymi
o nazwie Dom Dziennego Pobytu.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30.
z NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I OPIEKI
PALIATYWNEJ „SANTA RITA”
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo–Leczniczy i Opieki Paliatywnej
„Santa Rita” jest wieloprofilowym ośrodkiem medycznym opieki
długoterminowej oferującym różne formy wsparcia osobom
dotkniętym przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością. W skład
zespołu udzielającego świadczeń wchodzą lekarze, pielęgniarki,
opiekunki medyczne, rehabilitanci, psycholodzy, specjalista terapii
zajęciowej, pracownik socjalny, osoba duchowna.
Jest pierwszym na Podkarpaciu kompleksowym ośrodkiem opieki
długoterminowej, w ramach którego prowadzony jest zakład
opiekuńczo–leczniczy (ZOL), zakład opieki paliatywnej oraz hospicyjna
opieka domowa.

PLACÓWKI LECZNICZE I OPIEKUŃCZE | ZDROWIE SENIORA |
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z DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA
Dom przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych
intelektualnie. W ramach usług opiekuńczych i wspomagających dom
zapewnia udział w różnych formach terapii.
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z MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejski Dom Pomocy Społecznej jest placówką zapewniającą
usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle chorych
psychicznie, osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle
somatycznie chorych.

GŁOS
SENIORA

z SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO–LECZNICZY
W PRZEMYŚLU
Zakład Opiekuńczo–Leczniczy jest stacjonarnym prowadzącym opiekę
całodobową obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym,
opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia
farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów w zaawansowanym
wieku, nie wymagających hospitalizacji.

OGÓLNOPOLSKA
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(dane teleadresowe placówek znajdują się na końcu Informatora)
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z NZOZ PODKARPACKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Zakres świadczeń obejmuje porady psychiatryczne, psychologiczne,
psychoterapię, porady neurologiczne, fototerapię.
W oddziale dziennym (ul. Opalińskiego 13) ponadto prowadzona jest
psychoterapia grupowa, terapia zajęciowa, joga.
z PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Do zakresu działania poradni należy w szczególności diagnostyka
pacjentów, obserwacja, ustalenie rozpoznania wg ICD – 10 oraz
leczenie zaburzeń stanu psychicznego i towarzyszących im zaburzeń
somatycznych, a także współpraca z odpowiednimi specjalistami.
Udzielane świadczenia lekarskie w poradni realizowane są bez
skierowania.
W przypadku porad psychologa, psychoterapeuty wymagane jest
skierowanie.

DANE
TELEADRESOWE

OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA

GŁOS
SENIORA

MIEJSCA PRZYJAZNE PRZEMYSKA RADA
SENIOROM
SENIORÓW

z EKUMENICZNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Działalność Domu to przede wszystkim pomoc charytatywna,
socjalna, medyczna oraz rehabilitacyjna. Mieszkańcami Domu są
ludzie przeżywający jesień swojego życia, osoby starsze, chore
i niepełnosprawne, które po wielu doświadczeniach życiowych, mają
zapewnioną pełną opiekę w zakresie potrzeb bytowych: zamieszkanie,
wyżywienie, utrzymanie czystości, jak również w zakresie potrzeb
opiekuńczych i wspomagających, według obowiązujących standardów.
Mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesny obiekt w pełni
przystosowany do potrzeb ludzi starszych i chorych.
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W 2016 i 2017 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych wdrożył i zrealizował program leczenia
uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób
represjonowanych z powodów politycznych. Z pomocy finansowej
przyznawanej na podstawie programu skorzystało kilkaset osób
posiadających potwierdzony decyzją Szefa Urzędu status działacza
opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów
politycznych. Program obowiązuje także w roku 2018.

LECZENIE UZDROWISKOWE | ZDROWIE SENIORA |
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Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe ponosi następujące
koszty:
1. przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
2. częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie
w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
3. ewentualnego pobytu opiekuna świadczeniobiorcy,
4. dodatkowe opłaty (np. klimatyczne) w zależności od przepisów
lokalnych, obowiązujących w miejscu położenia zakładu
lecznictwa uzdrowiskowego.

GŁOS
SENIORA

1. wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo
rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005
r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 879. z późn. zm.) oraz rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 14),
2. w przypadku dorosłych zalecaną częstotliwość korzystania
z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

OGÓLNOPOLSKA
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Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie
skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową
wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które
wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
ubezpieczonego.
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie
uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę:
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INFORMACJE OGÓLNE
– ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ EKUZ
Zgodnie z unijnymi/wspólnotowymi przepisami o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego na podstawie Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobie przebywającej tymczasowo
w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie
rzeczowe świadczenia zdrowotne, które:
> są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem
charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu,
> zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby
zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby
uzyskać potrzebne leczenie.
UWAGA:
W żadnym wypadku karta EKUZ nie będzie stanowiła dokumentu
wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, tj. sytuacji,
kiedy leczenie jest celem wyjazdu poza granice państwa właściwego.
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Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
internetowej www.kombatanci.gov.pl

Punkt Informacyjny: ul. Sportowa 6/403,
tel.: 16 678 98 26, 16 678 60 19
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Jak starać się o środki PFRON?
Składając wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Dworskiego 98, można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON
do następujących zadań:
z Turnusy rehabilitacyjne.
Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni i obejmuje zabiegi lecznicze oraz
zajęcia społeczne. O wysokości dofinansowania do turnusu decyduje
stopień niepełnosprawności/grupa inwalidzka. Na wyraźne zalecenie
lekarza może zostać przyznane dofinansowanie dla niezbędnego
opiekuna na turnusie. Jeśli osoba udokumentuje szczególnie trudną
sytuację życiową, popartą wywiadem środowiskowym z MOPS,
może otrzymać dofinansowanie w podwyższonej wysokości do 40%
przeciętnego wynagrodzenia. Osoba niepełnosprawna bądź jej opiekun
same decydują o wyborze organizatora, terminie i miejscu turnusu,
przy czym ośrodek do którego pojedzie osoba niepełnosprawna, musi
rehabilitować rodzaj schorzenia tej osoby.
z Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Dofinansowanie na ten cel może zostać przyznane do wysokości 80%
kosztów zakupu danego sprzętu. Każdy wniosek obok orzeczenia
o niepełnosprawności musi zawierać aktualne zaświadczenie lekarskie
o rodzaju niepełnosprawności wraz z zaleceniem czy wskazaniem
lekarza dotyczącym rodzaju sprzętu służącego do rehabilitacji.
NIEPEŁNOSPRAWNY SENIOR | ZDROWIE SENIORA |
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Orzeczenia wydaje obecnie:
> Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Przemyślu (ul. Gen. J. Jasińskiego 1),
> Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Przemyślu
(ul. K. Brodzińskiego 6).
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Aby otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON, musisz
posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (o stopniu
niepełnosprawności, o zdolności do pracy lub o grupie inwalidzkiej).
Dawniej wydawane były orzeczenia o grupie inwalidzkiej (pierwsza,
druga i trzecia grupa) - jeśli były one wydane przed 1998 r., to nadal
są ważne. Teraz wydawane są orzeczenia o częściowej lub całkowitej
niezdolności do pracy i/lub samodzielnej egzystencji (ZUS) lub o stopniu
niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim).
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Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
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Na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego potrzeba
spisać umowę, zatem nie można dokonać zakupu przed przyznaniem
dofinansowania na ten cel. Dofinansowanie można uzyskać na rowerek
rehabilitacyjny, wioślarz, małe sprzęty do codziennej rehabilitacji itp.
z Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych.
Przysługuje osobom, które mają odpowiedni wniosek wypisany przez
lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę.Wniosek ten należy zatwierdzić
w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku realizacji tego
zadania udzielane są dofinansowania ze środków PFRON w wysokości
do 150% limitu NFZ na dany sprzęt. W około 80% przypadków zwracane
zostają wszystkie koszty zakupu np. pieluchomajtek, cewników, protez,
wózków inwalidzkich, kul. W pozostałych przypadkach koszty pokrywane
są w części, np. przy zakupie aparatów słuchowych, systemów FM
ułatwiających słyszenie czy pionizatorów. Przy dokonywaniu zwrotu
poniesionych kosztów wymagana jest faktura VAT wystawiona przez
sprzedawcę z kopią potwierdzonego wniosku z określoną wysokością
udziału NFZ.
z Dofinansowanie likwidacji barier.
Dofinansowanie na ten cel może zostać przyznane do wysokości 95%
kosztów. Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun muszą zadeklarować co
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najmniej 5% udziału własnego. Żadnych zakupów nie można dokonywać
przed podpisaniem stosownej umowy.

> Likwidację barier technicznych – polegającą na pokonywaniu barier
życia codziennego poprzez dostosowanie sprzętów domowych do
potrzeb istniejącego schorzenia. W ramach tego zadania udzielano
dofinansowania do oporęczowania domu, zakupu krzeseł toaletowych,
nasadek na sedes, łóżek rehabilitacyjnych dla osób leżących itp.
z Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza
przewodnika – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Informacje dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego znajdują
się na końcu Informatora.
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> Likwidację barier w komunikowaniu się – dotyczy osób, które mają
potwierdzone przez lekarza specjalistę utrudnione możliwości
porozumiewania się ze światem zewnętrznym lub/i przekazywania
informacji. W ramach tego zadania można uzyskać dofinansowanie do
zakupu maszyn do Brajla, komputerów, urządzeń z funkcją mówienia,
specjalistycznego oprogramowania do telefonów lub komputerów
itp.

GŁOS
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> Likwidację barier architektonicznych – dotyczy osób, które mają
potwierdzone przez lekarza specjalistę trudności w poruszaniu
się. W ramach tego zadania można otrzymać dofinansowanie na
dostosowanie mieszkania/domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej
poprzez
np.
przystosowanie
łazienki,
położenie
płytek
antypoślizgowych, wykonanie podjazdu do budynku czy likwidację
progów.
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Realizacja tego zadania dzieli się na trzy rodzaje:
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Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonowanie
system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie
ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej
stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.
Porad udzielają adwokaci i radcowie prawni (na podstawie zawartych
porozumień przez tut. samorząd z okręgową radą adwokacką i radą
okręgowej izby radców prawnych), a także na podstawie zawartej
umowy z organizacją pozarządową o realizację zadania publicznego.
Wśród osób uprawnionych do otrzymania darmowej porady prawnej
znajdują się seniorzy po ukończeniu 65 lat - na podstawie dokumentu
stwierdzającego tożsamość, kombatanci – po przedstawieniu
zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego; weterani – po przedstawieniu ważnej
legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa.
Aktualne informacje dotyczące darmowej porady
prawnej oraz wykaz aktualnych punktów znajdują
się na stronie internetowej: https://przemysl.
p l / 4 2 7 9 5 / n i e o d p l a t n a - p o m o c - p ra w n a - w przemyslu.html
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UWAGA – AKTYWNY SENIOR!
W gimnastyce dla osób starszych nie należy stosować ćwiczeń
w pozycjach głową w dół, zeskoków z większych wysokości oraz
statycznych ćwiczeń siłowych.

OGÓLNOPOLSKA
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Aktywność fizyczna jest nie mniej ważna od np. zdrowego odżywiania.
Każda aktywność wpłynie pozytywnie na nasz stan oraz samopoczucie.
Zamiast siedzieć może lepiej pomyśleć o spacerze lub o czymś więcej.
Aktywność fizyczna w starszym wieku pozwala długo zachować młodość
i opóźnić procesy starzenia. Aktywny senior ćwiczy 2-3 razy w tygodniu.
Już 20-minutowy trening siłowy (spokojne ćwiczenia wzmacniające
całe ciało) w połączeniu z 30-minutowym wysiłkiem tlenowym pozwoli
Ci zmniejszyć ryzyko wystąpienia osteoporozy, cukrzycy, zawału serca
i bólów reumatoidalnych. Regularne ćwiczenia usprawniają pracę
wszystkich układów i narządów. Poprawiają uwapnienie i wzmacniają
układ kostny. Zwiększają również zakres ruchomości stawów,
co pomaga łatwiej wykonywać wiele codziennych czynności. Rozgrzewka
i trening to także podstawa dla sprawnego kręgosłupa. Mięśnie podczas
ćwiczeń są lepiej dotlenione, a więc sprawniejsze, dlatego skuteczniej
podtrzymują kręgosłup.
Dzięki regularnym ćwiczeniom już po kilku dniach można odczuć radość
życia i wyraźnie poprawić samopoczucie.
Obecnie nowym trendem w technice ćwiczeń dla aktywnych seniorów są
zajęcia ruchowe nastawione na umiarkowany wysiłek przy jednoczesnym
wydatkowaniu energii. Już nie tylko ćwiczenia rehabilitacyjne, pilates
i joga dla seniorów są modne, także trening w tanecznym tempie do
muzyki staje się ważnym elementem wielu ćwiczeń.
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Obiekty Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
> kryta Pływalnia ul. 22 Stycznia 8 – oprócz możliwości pływania oferuje
również zajęcia z aqua – aerobiku,
> siłownia, jakuzzi, zajęcia z fitnessu, w tym z zumby – ul. Mickiewicza 30,
> stok narciarski przy ulicy Sanockiej,
> sztuczne lodowisko ul. Sanocka 5 oraz lodowisko przy ul. Dworskiego.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.posir.pl

DANE
TELEADRESOWE

OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA

GŁOS
SENIORA

MIEJSCA PRZYJAZNE PRZEMYSKA RADA
SENIOROM
SENIORÓW

BEZPIECZNY
SENIOR

AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA SENIORA

1. PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
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Zajęcia taneczne prowadzi Szkoła Tańca A-Z oraz Przemyski Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
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Taniec to także forma terapii i środek antydepresyjny. Dlatego jest
świetną formą aktywności fizycznej dla seniorów. Nie patrz w kalendarz
i nie poddawaj się ogólnie panującej opinii, że taniec jest zarezerwowany
tylko dla młodych.
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2. TANIEC
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Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że aktywność fizyczna oraz
sportowy tryb życia są niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Często,
przez siedzący tryb życia i brak ruchu, zarówno dorośli, jak i dzieci
zmagają się z problemem otyłości. Aby temu zapobiec, można na
przykład skorzystać z darmowych siłowni plenerowych, czyli takich na
świeżym powietrzu.
Można zatem stwierdzić, że siłownie plenerowe są nie tylko świetną
formą zabawy, ale także doskonałą formą aktywności fizycznej, z której
seniorzy mogą korzystać codziennie. Nawet jeśli nie przyniesie ona
zaskakujących efektów, to i tak jest lepszą alternatywą niż trening na
dywanie przed telewizorem. Ponadto, taki fitness park może posłużyć
jako miejsce spotkań z przyjaciółmi, którzy tak jak my będą mieli
ochotę trochę się poruszać. W takim towarzystwie dobry humor nas
nie opuści.
Zewnętrzna siłownia to połączenie ruchu oraz przyjemności
z przebywania na łonie natury, a także wśród innych ludzi. Ćwiczenia są
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Na terenie Przemyśla znajduje się sześć ogólnodostępnych siłowni
plenerowych:
> ul. Grunwaldzka 81 – na terenie Szkoły Podstawowej nr 16,
> ul. Bohaterów Getta 22,
> ul. Reja – na terenie Parku Miejskiego – obok domku ogrodnika,
> Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II – osiedle Kmiecie (nad Sanem),
> ul. Bolesława Chrobrego – obok przystanku MZK na Winnej Górze,
> Wybrzeże marszałka F. Focha.
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bardzo łatwe i może z nich korzystać każdy. Urządzenia są bezpieczne,
trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.
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Kluby Seniora to grupy formalne i nieformalne. Większość Klubów
funkcjonuje przy organizacjach pozarządowych, ośrodkach kultury,
spółdzielniach mieszkaniowych lub parafiach.
W Przemyślu powołane są kluby seniora, w ramach ich działalności są
wydzielone godziny dla seniorów.
W ramach Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działają kluby
osiedlowe: przy ul. Borelowskiego 1A, ul. Bp. Glazera 10 oraz przy
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi klub seniora przy
ul. ks. Piotra Skargi 6.
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4. KLUBY SENIORA

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O AKTUALNYCH WYDARZENIACH
KULTURALNYCH W PRZEMYŚLU?
Wszystkie informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych są
publikowane w tygodniku Życie Podkarpackie, miesięczniku Nasz
Przemyśl oraz są dostępne na stronie internetowej https://przemysl.
pl/24/147/kultura.html oraz http://kultura.przemysl.pl/kalendarzimprez/
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Będąc w domu, przestrzegaj podstawowych zasad:
> nie przeprowadzaj żadnych transakcji z akwizytorami i inkasentami,
BEZPIECZNY SENIOR |
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Seniorze - nie otwieraj drzwi. Kieruj się zasadą ograniczonego zaufania, a zanim otworzysz drzwi:
> spójrz przez wizjer w drzwiach lub przez okno – upewnij się kto to,
> jeśli nie znasz odwiedzającego – spytaj o cel jego wizyty, zapnij
łańcuch zabezpieczający (jeśli zdecydujesz się na otwarcie drzwi) oraz
poproś o pokazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej.
Twoja ostrożność i nieufność nie zrazi uczciwej osoby. Dokumenty
sprawdzaj uważnie,
> w razie wątpliwości umów się na inny termin, sprawdzając uprzednio
w administracji osiedla lub odpowiedniej instytucji wiarygodność
odwiedzającego, powiedz o tym rodzinie,
> jeżeli gość staje się natarczywy, zadzwoń po policję lub zaalarmuj
otoczenie. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów np.
wygląd nieznajomego, numery i markę, kolor samochodu, którym
ewentualnie przyjechał,
> jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego
w mieszkaniu, najlepiej aby towarzyszyli Tobie wtedy sąsiedzi.
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SENIORZE PAMIĘTAJ!
DYSTANS, OSTROŻNOŚĆ I CZUJNOŚĆ RÓWNIEŻ
CO DO PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI SPOWODUJĄ,
IŻ NIE STANIESZ SIĘ OFIARĄ OSZUSTA!
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Opracowano na podstawie materiałów Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
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> nie przechowuj w mieszkaniu dużych kwot pieniędzy ani
wartościowych przedmiotów, a zwłaszcza w tzw. typowych miejscach
(szafki kuchenne, pod poduszką, barek, szuflady z bielizną itp.),
> jeżeli przechowujesz pieniądze w domu, to schowaj je w miejscu
trudno dostępnym. Nie informuj nikogo, którego dnia otrzymujesz
emeryturę lub rentę, ile masz oszczędności i gdzie je przechowujesz.
Jeśli jesteś poza domem:
> unikaj miejsc mało uczęszczanych, tzw. skrótów, szczególnie w porze
wieczorowo – nocnej,
> nie noś ze sobą dużych kwot pieniędzy – jeżeli już musisz, postaraj
się, aby towarzyszył Tobie ktoś z rodziny bądź znajomych,
> bądź uważny, kiedy wokół Ciebie nagle, bez powodu, zrobi się tłoczno
– to często używana przez kieszonkowców metoda odwracania uwagi
(stosowana w tramwajach, autobusach, sklepach),
> gdybyś został zaatakowany – rób to, co każe Tobie napastnik, oddaj
mu wszystkie przedmioty, których zażąda,
> nie walcz z przestępcą,
> najważniejsze, żebyś zachował to, co najcenniejsze – czyli Twoje
zdrowie i życie.
Seniorze – gdy doznajesz przemocy – REAGUJ!!!!
Czy zdarza się, że ktoś Tobie bliski:
> popycha, policzkuje, bije, szarpie Cię,
> traktuje w sposób, który Cię rani,
> obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami,
> zmusza do robienia rzeczy, które są dla Ciebie poniżające,
> domaga się ograniczenia Twoich kontaktów z bliskimi, przyjaciółmi
i znajomymi,
> kontroluje w pełni wszystkie wydatki w domu i każe się prosić o pieniądze,
> w przypływie złości niszczy Twoją własność,
> skłania Cię do kontaktów seksualnych wbrew Twojej woli,
> grozi, że zrobi Tobie i Twoim bliskim krzywdę,
> uważa, że zasługujesz na takie traktowanie,
> uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla Twojego dobra?
Jeśli odpowiedziałaś/eś twierdząco chociaż na jedno pytanie, istnieje
ryzyko, że doznajesz przemocy ze strony bliskiej Ci osoby.
W przypadku zaistnienia przemocy zgłoś ten fakt:
> policjantowi (dzwoniąc pod nr 997, informując swojego dzielnicowego
lub innego policjanta),
> pracownikowi socjalnemu – przedstawicielowi pomocy społecznej,
> lekarzowi, pielęgniarce lub ratownikowi medycznemu,
> przedstawicielowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Osoby te są zobligowane do udzielenia Tobie pomocy!
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Seniorze zastanów się, zanim postawisz krok na jezdnię:
> zatrzymaj się przy jej krawędzi. Spójrz w lewo, prawo i jeszcze raz
w lewo – zasada ta jest bardzo prosta lecz niezwykle pomocna,
> nawiąż kontakt wzrokowy z kierowcą, żeby ocenić, czy ma zamiar
zatrzymać się przed przejściem dla pieszych,
> podnieś rękę – podniesiona ręka zasygnalizuje kierowcy, żeby zwolnił
i zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,
> unikaj przechodzenia przez jezdnię zza dużych obiektów (np. autobus,
samochód ciężarowy),
> nie przechodź przez jezdnię, kiedy pulsuje zielone światło – możesz
nie zdążyć przejść,
> unikaj prowadzenia rozmów telefonicznych podczas przechodzenia
przez jezdnię – to bardzo rozprasza i jest niezwykle niebezpieczne,
> to, że jako piesi widzimy nadjeżdżający samochód, wcale nie znaczy,
że kierowca widzi nas,
> czy warto się spieszyć?
> czy masz wystarczająco dużo czasu na bezpieczne przejście przez
ulicę?
> czy kierowca zdąży zahamować, jeśli wkroczysz na jezdnię?
Seniorze! Samo przechodzenie przez przejście dla pieszych nie
zwalnia nas z zachowania zdrowego rozsądku i czujności.
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Pomoc Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia
Poradnia Telefoniczna: tel. 22 668 70 00
Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godz. 1200–1800
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Przemyślu – tel. 16 678 40 10
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Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy,
zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami
dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa
Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl
w
zakładce:
Działalność/
Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób
pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl
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BEZPIECZEŃSTWO W DOMU
PAMIĘTAJ
1. Nie opuszczaj kuchni, gdy przygotowujesz jedzenie.
Nie zostawiaj w pobliżu kuchenki z włączonym palnikiem drewnianych
łyżek, ręczników papierowych lub materiałowych. Reguluj gaz na palniku
– nie gotuj na dużym gazie. Najlepiej używaj minutników z alarmem, kiedy
przygotowujesz posiłki czy pieczesz w piekarniku. Pamiętaj o wyłączeniu
gazu na palniku po zakończonym gotowaniu. Nie używaj kuchenek czy
piekarników, gdy jesteś pod wpływem alkoholu lub nowych leków. Nigdy
nie ogrzewaj mieszkania kuchenką gazową!
2. Urządzeń grzewczych (np. farelki) czy też żelazka używaj
z największą ostrożnością.
Zachowaj odpowiedni dystans od materiałów palnych, gdy używasz tych
urządzeń. Pamiętaj o wyłączeniu od zasilania, gdy opuszczasz dom lub
kładziesz się spać. Nie przykrywaj żadnymi przedmiotami urządzeń
grzewczych lub żelazka, nie używaj urządzeń uszkodzonych oraz nie
wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej.
3. Jeśli palisz papierosy, pal na zewnątrz.
Nigdy nie pal w łóżku. Gaś niedopałki dokładnie, najlepiej wilgotne
wyrzucaj do pojemnika na śmieci. Nigdy nie pal, gdy używasz butli
tlenowych.
4. W przypadku, gdy twoje ubranie zacznie się palić.
Zatrzymaj się (nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie biegnij), połóż się
na podłodze, zakryj twarz rękami, przewracaj się z boku na bok w celu
ugaszenia płomieni. Jeśli nie możesz się położyć, chwyć koc lub ręcznik
i spróbuj przy jego pomocy stłumić ogień.
5. Bądź przygotowany na wypadek ewakuacji.
Jest to możliwe, wspólnie z domownikami, opiekunem lub inną osobą
przygotuj domowy plan ewakuacji zawierający takie punkty jak: numery
alarmowe, numery do członków rodziny lub innych osób, miejsce
w którym przechowujesz klucze do mieszkania, Upewnij się, że okna
i drzwi otwierają się łatwo i nie są zastawione innymi przedmiotami.
Rozrysuj plan mieszkania i zaznacz drogi ewakuacji.
ZATRUCIE CZADEM
Zatrucie czadem (tlenkiem węgla, CO), czyli bezwonnym gazem, jest bardzo
niebezpieczne zwłaszcza w okresie grzewczym, jesienno-zimowym.
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób.
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CZUJNIK DYMU I TLENKU WĘGLA MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE
Tlenek węgla to największy „cichy zabójca”. Jest bezbarwny, bezwonny,
silnie toksyczny. W przypadku wdychania czadu dochodzi do duszności.
Ostre zatrucie może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń
ośrodkowego układu nerwowego i śmierci.
Zainstaluj w odpowiednich miejscach w domu/mieszkaniu czujki dymu
i tlenku węgla! Poproś pracownika firmy montującej urządzenie lub
członka rodziny o pomoc w celu przetestowania tych urządzeń, czy są
sprawne i jak działają. Upewnij się, że dźwięki urządzeń są słyszalne
w całym mieszkaniu.
Podobny charakter działania mają
detektory gazu, które są w stanie
wykryć już minimalne stężenie gazów
niebezpiecznych, w szczególności
tlenku węgla (czadu).
Koszt zamontowania takich czujek
jest niewspółmiernie niski do korzyści,
jakie daje zastosowanie tego typu
urządzeń.

OGÓLNOPOLSKA
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PAMIĘTAJ
1. Regularnie zlecaj przeprowadzenie kontroli technicznych, w tym
sprawdzanie szczelności i drożności przewodów kominowych.
Niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem
węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych
w gazowe ogrzewacze wody. Przeglądy techniczne urządzeń
elektrycznych i gazowych zlecaj wyłącznie osobom uprawnionym
do ich wykonywania.
2. Nie zatykaj przewodów kominowych i wentylacyjnych (kratek).
W urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej
ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego
produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla.
3. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są o wiele bardziej
szczelne i mogą pogorszać wentylację.
4. Często wietrz pomieszczenia wyposażone w urządzenia na gaz,
a najlepiej zapewnij, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
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Bardzo często zatrucia wynikają z niewłaściwej eksploatacji budynku
i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych, zwłaszcza
gazowych ogrzewaczy wody w łazience (tzw. junkersów).
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Przemyska Rada Seniorów została powołana na podstawie Uchwały
Nr 73/2014 z dnia 15.09.2014 r. Ma charakter konsultacyjny, opiniodawczy
i inicjatywny. Zgodnie ze statutem liczy 15 członków, wybranych na
4-letnią kadencję. Rada działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę
Miejską w Przemyślu. Członkowie Rady wykonują swoje czynności
nieodpłatnie.
Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie
interesów i potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie miasta
Przemyśla.
Zarządzeniem Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21
stycznia 2015 r. został powołany następujący skład osobowy Przemyskiej
Rady Seniorów: Genowefa Rusinowska, Bogumiła Walicka-Lechowicz,
Elżbieta Grodecka, Anna Hayder, Roman Taworski, Zbigniew Jaremko,
Krzysztof Fil, Andrzej Szopa, Stanisław Baczyński, Zbigniew Łąka,
Tadeusz Dec, Stanisława Żak, Leonard Bronisław Klepacki, Małgorzata
Jaszewska i Anna Ekiert.
Przedstawiciele Rady pełnią dyżur dla mieszkańców w każdy pierwszy
wtorek miesiąca, w godz. od 1100 do 1300 w Urzędzie Miejskim,
Rynek 26.
Dodatkowo w każdy drugi piątek miesiąca w godz. od 1030 do 1130 istnieje
możliwość rozmowy z ks. prof. Janem Staniszem.
Szczegółowe informacje o działalności Przemyskiej Rady Seniorów są
dostępne na stronie internetowej: https://przemysl.pl/40002/1758/
rada-seniorow.html
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IV. PRZEMYSKA
RADA SENIORÓW
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Komenda Miejska Policji
ul. Bohaterów Getta 1, tel. 16 677 33 08
> Program profilaktyczny „Bezpieczny Senior”:
> cykliczne spotkania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa
(przestępstwa, przemoc itp.)
> dyżur raz w miesiącu oferujący pomoc / porady dla seniorów
Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej
ul. Reymonta 20, tel. 600 250 233
> Promocyjna cena za zbadanie zmian skórnych, bez względu na ilość.
MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM |
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Do tej pory certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” otrzymały:
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Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie akcji
można uzyskać w biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych, Rynek 26, tel. 16 670 40 88.
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Celem tego przedsięwzięcia jest pozyskanie zarówno miejskich instytucji
kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych,
organizacji pozarządowych, jak też prywatnych firm i innych podmiotów
m.in. sklepów, kawiarni, aptek - spełniających wysokie kryteria
dostępności, jakości obsługi, promocji i ulg.
Każde z miejsc przyjaznych seniorom otrzyma certyfikat „Miejsce
Przyjazne Seniorom”.
Warunkiem udziału w akcji „Miejsca przyjazne seniorom” jest czytelne
wypełnienie formularza zgłoszenia (dostępny na stronie internetowej:
https://przemysl.pl/46893/1756/zapraszamy-do-udzialu-w-akcjimiejsce-przyjazne-seniorom.html)
i przesłanie na adres: Urząd Miejski w Przemyślu,
Rynek 1, 37-700 Przemyśl - z dopiskiem „Miejsca
przyjazne seniorom” lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej (podpisany skan formularza) na
adres: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl.
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Kino Helios
Galeria Sanowa, tel. 16 733 16 04
> Korzystanie z bieżącego repertuaru dla seniora (60+) już od 16 zł.
Kawiarnia Bistro „Mała Czarna”
ul. Kazimierza Wielkiego 8
> Poniedziałek – 50% zniżka w godz. 14-17.
> Wtorki i piątki w godz. 14:00 – 17:00 kawa i ciastko dla seniora w cenie:
2,90 i 4,90.
> Oferta obiadowa: 13,50.
Salon Fryzjerski „Twój Styl”
ul. Paderewskiego 14B
Strzyżenie i uczesanie dla seniorów - rabat 20%.
Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Kościuszki 2A
> Kursy językowe, nauka obsługi komputerów, zajęcia ruchowe,
wycieczki krajowe i zagraniczne, turystyka.
Fastopizza
ul. Krasińskiego 3
> Rabat na pizzę.
Hotel Accademia
Wyb. J. Piłsudskiego 4
> Rabaty na usługi noclegowe (20%) i gastronomiczne (10%).
Salon Kosmetyki i Masażu
ul. Franciszkańska 4/3
> Rabat 10% w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca na wszystkie usługi
(kosmetyka, dietetyka, minicure, pedicure, henna, regulacja).
Profesjonalne Studio Modelowania Sylwetki „Studio Figura Przemyśl”
ul. Bolesława Śmiałego 15B
> Karnet „Aktywny Senior” (rabaty od 30 do 50%, w godzinach 12:0014:00), plan żywieniowy gratis
> 2 razy w m-cu pomiary i analiza składu ciała gratis
> Stacje o właściwościach rehabilitacyjnych (sauna infrared,
limfodrenaż, rollshaper, rower poziomy)
Zespół Parków Krajobrazowych
ul. T. Kościuszki 2
> Darmowe zajęcia przyrodniczo-edukacyjne. Oferta nie obejmuje
kosztów dojazdu.
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Czasopismo do wglądu i wypożyczenia podczas dyżurów Przemyskiej
Rady Seniorów w siedzibie Rady, Urząd Miejski, Rynek 26, w każdy
pierwszy wtorek miesiąca.

GŁOS SENIORA |
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Istnieje również możliwość prenumeraty tego magazynu przez
zainteresowane podmioty. Wydawnictwo Stowarzyszenie MANKO
w Krakowie al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków z dopiskiem
„Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl

BEZPIECZNY
SENIOR

Ogólnopolski Magazyn „Głos Seniora” wydawany w przepięknej oprawie,
kolorowy, niosący w treści radość, zabawę, humor seniora, wiersze
z dedykacją itp. – wart jest posiadania. Magazyn w całości poświęcony
jest działalności seniorskiej. Zawiera liczne wykłady, badania, porady,
konkursy, wywiady i ogłoszenia oraz wiele innych ciekawych artykułów
i atrakcji.
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W Przemyślu Przemyska Rada Seniorów wydała już wielu osobom
zainteresowanym Karty Seniora i weszli oni w poczet uczestników
programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.
W skali kraju posiada ją już 37 tysięcy seniorów i honoruje blisko 270
instytucji, udostępniając posiadaczom kart m.in.: swoje usługi, miejsca,
produkty, oferując atrakcyjne promocje, rabaty (zgłoszenia obejmują
liczne sanatoria, uzdrowiska, zakłady lecznicze, ośrodki kultury,
kawiarnie itp.).
Pełna lista firm honorujących Kartę Seniora jest dostępna na stronie:
www.glosseniora.pl
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Zdrowie i opieka
z Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo–Leczniczy w Przemyślu
ul. Jasińskiego 15, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 30 38
z Miejski Dom Pomocy Społecznej
ul. Gen. J. Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl, tel. 16 670 55 57, 16 677 02 71.
Informacje można uzyskać także w MOPS – tel. 16 675 21 61.
z Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
ul. Św. Brata Alberta 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16 670 73 40.
z Dom Dziennego Pobytu
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5, 37-700 Przemyśl
dodatkowe informacje w biurze Caritas pod tel. 16-676 90 60

z NZOZ Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. 3-go Maja 59, 37-700 Przemyśl, tel. 16 670 71 27
Godziny otwarcia: poniedziałek - sobota
Rejestracja: poniedziałek - piątek, godz.8.00-18.00
DANE TELEADRESOWE |
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z Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej
Prałkowce 231, tel. 16 678 77 73, e-mail: edps.pralkowce@gmail.com
kontakt w godzinach: 09:00 - 15:00 (od pn - pt).
Informacje można uzyskać także w MOPS – tel. 16 675 21 61.
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z Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Opieki Paliatywnej
„Santa Rita”
ul. Rogozińskiego 30, 37-700 Przemyśl, tel. 16 670 59 45
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z Poradnia Zdrowia Psychicznego
Wybrzeże marszałka F. Focha 31, 37-700 Przemyśl , tel. 16 670 41 33

z Caritas Archidiecezji Przemyskiej
ul. Kapitulna 1, tel. 16 676 90 60
z Samarytanka Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego i Sklep Medyczny
ul. Słowackiego 71, tel. 16 733 45 66
z Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leszczyńskiego 3, tel. 16 675 21 61

MIEJSCA PRZYJAZNE PRZEMYSKA RADA
SENIOROM
SENIORÓW

z „Orka” S.C. Firma Handlowo-Usługowa
Plac Legionów 1, tel. 16 675 10 09

z Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
> ul. 22 Stycznia 8 – Kryta Pływalnia, tel. 16 670 65 45
> ul. Mickiewicza 30 – siłownia, jakuzzi, zajęcia z fitnessu, w tym z zumby,
tel. 16 678 57 58
> ul. Sanocka – Stok narciarski, tel. 667 942 507
> ul. Sanocka 5 – sztuczne lodowisko oraz lodowisko przy ul. Dworskiego,
tel. 667 942 509
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Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

z Szkoła Tańca A-Z
ul. Lelewela 8a/2, tel. 604 144 656; e-mail: szkolatancaaz@o2.pl

Aktywność fizyczna

z Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Kościuszki 2a, tel. 608 014 549.
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Aktywność społeczna
z Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Przemyślu
ul. Grodzka 15, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 679 08 83; e-mail: pzerii.przemysl@gmail.com
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją
pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją sięgającą
okresu przedwojennego. Związek działa na terenie całego kraju poprzez
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Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom
ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie,
przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji,
zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej,
pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.
z Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Kościuszki 2A, 37-700 Przemyśl
e-mail: putw.zarzad@gmail.com, www.putw.org.pl
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
osób fizycznych i prawnych, zawiązanym na czas nieokreślony dla
propagowania i realizacji aktywności życia osób starszych i przyczyniania
się do wszechstronnego rozwoju człowieka.
DANE TELEADRESOWE |
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z Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu
ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-04-02; fax. 16 670 60 68; e-mail: zr.przemysl@pck.org.pl
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Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom
i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązania
swych życiowych problemów; w szczególności ludziom starszym,
niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją,
rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
Ponadto naszym celem jest także kształtowanie postaw społecznych,
sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz
osób potrzebujących pomocy, bądź wspierania takich działań.
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z Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne
Zarząd Okręgowy
ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl, tel./fax: 16 678 60 08;
e-mail: przemysl@pkps.org.pl, www.pkpsprzemysl.pl

DANE
TELEADRESOWE

swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją
skupiającą emerytów, rencistów i inwalidów. Związek działa na rzecz
poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych,
przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Jest wyrazicielem opinii emerytów i rencistów wobec organów władzy
publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji
Trójstronnej. Terenowe ogniwa Związku współdziałają z samorządem
terytorialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności
seniorów, prowadzą bogatą działalność kulturalną i artystyczną,
organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne, dostosowane
do potrzeb i zainteresowań swoich członków.
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Celem stowarzyszenia jest dokumentowanie prawdy historycznej
i losów Polek i Polaków prześladowanych przez III Rzeszę, dążenie do
zabezpieczenia poszkodowanym należnych im praw oraz do uzyskania
pomocy socjalnej, podejmowanie na forum krajowym i zagranicznym
działań zmierzających do uzyskania moralnego zadośćuczynienia
i rekompensaty materialnej z tytułu prześladowań, a zwłaszcza pobytu
w obozach koncentracyjnych, obozach pracy, więzieniach, pracy
niewolniczej oraz innych form prześladowań.
Stowarzyszenie gromadzi dokumentację dotyczącą eksploatacji
fizycznej i ekonomicznej obywateli polskich, organizuje i udziela pomocy
prawnej członkom w dochodzeniu i uzyskaniu zadośćuczynienia za
krzywdy, straty moralne i materialne. Sprawuje opiekę nad materialnymi
pamiątkami związanymi z represjami stosowanymi przez III Rzeszę.
z Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło
w Przemyślu
ul. Boh. Getta 1, 37-700 Przemyśl
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z Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Niemiecką Oddział Okręgowy w Przemyślu
Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670 48 77
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Celem Stowarzyszenia jest integracja i utrzymywanie więzów
koleżeństwa i braterstwa broni członków Stowarzyszenia; gromadzenie
dokumentów, prowadzenie prac historycznych oraz działań na
rzecz upowszechniania historii Szarych Szeregów; współpraca
i współdziałanie z organizacjami harcerskimi i kombatanckimi;
organizowanie i udzielanie pomocy członkom; występowanie w interesie
i na rzecz członków, między innymi o przyznanie im odznaczeń,
uprawnień kombatanckich i stopni wojskowych.

GŁOS
SENIORA

AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA SENIORA

z Stowarzyszenie Szarych Szeregów Krąg Przemyśl im. Jana Kruka
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 80/53, 37-700 Przemyśl

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych (w skrócie SEiRP)
jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego
resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do
emerytury lub renty policyjnej.
z Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu
Plac Dominikański 3/61, 37-700 Przemyśl
e-mail: sybiracy.przemysl@gmail.com, www: sybiracy-przemysl.pl
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Celami działalności Związku są m.in. obrona praw i interesów byłych
i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz
poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych środowiska.
Organizowanie opieki specjalnej (paliatywnej), wolontariatu
i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, a także
pomocy socjalnej dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami
żywiołowymi; integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy
poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych
i wojskowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym
żołnierza polskiego, organizowanie podróży wojskowo-historycznych
i krajoznawczych oraz uroczystości rodzinnych i rocznicowych.
z Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Przemyślu
ul. Franciszkańska 7, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 35 60
Celem Związku jest m.in. obrona uprawnień inwalidów wojennych,
wojskowych, osób represjonowanych oraz członków ich rodzin;
DANE TELEADRESOWE |
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z Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy
ul. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl
e-mail: zzwp.przemysl@onet.pl

GŁOS
SENIORA

Związek
jest
organizacją
kombatancką
o
charakterze
wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli
o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska
Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej,
podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów
hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów

OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA

z Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zarząd Okręgowy
ul. Stachiewicza 12, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678 26 12

DANE
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Związek ma na celu m.in. reprezentowanie i obronę interesów
swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw takich
jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne,
kombatanckie itp.; prowadzenie działalności charytatywnej; świadczenie
pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego
ZSRR; roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych
i poległych Sybirakach; upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka
nad ich grobami.
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reprezentowanie interesów osób wobec organów władzy, administracji
rządowej i samorządowej, organizacji społecznych w kraju i zagranicą;
popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa
wojennego i wojskowego powstałego w służbie Ojczyźnie oraz rangi
cierpienia osób poddawanych represjom w hitlerowskich i sowieckich
obozach zagłady oraz więzieniach politycznych; podejmowanie działań
zmierzających do zapewnienia członkom godnych warunków życia
i ochrony zdrowia; upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych
tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność
kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach.
z Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej
ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl
e-mail: seirsc@wp.pl. www.seirsc.pl
Za główny cel Stowarzyszenie stawia sobie niesienie pomocy
potrzebującym funkcjonariuszom w stanie spoczynku lub będących na
rencie, a także szeroką integrację środowiska emerytów i rencistów.
z Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
Rynek 5, tel. 512 597 805
www.tppir.przemysl.pl
email: zarzad.tppir@gmail.com
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
> Podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków i miejsc pamięci
narodowej, podtrzymywanie tradycji narodowych, regionalnych
i kulturowych, angażowanie młodzieży szkolnej i akademickiej do
opieki i patronatu nad tymi miejscami; współpraca z zakładami karnymi
i ośrodkami szkolno-wychowawczymi w powyższym zakresie.
popularyzowaniu i organizowaniu działań
> Współdziałanie w
inspirowanych patriotyzmem, humanizmem i tolerancją oraz
upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji.
> Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-publicystycznej,
wydawniczej
poprzez wydawanie i rozpowszechnianie książek,
gazet, broszur i ulotek, jak też za pośrednictwem mediów i Internetu.
> Organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych na odnowę
zabytków kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego ( w tym nekropolii)
oraz zbiórek na cele charytatywne.
z Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Przemyślu
ul. Klasztorna 1
kontakt: Pan Jerzy Łobos 663 451 430
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Celem KIK-u jest:
1. Praca intelektualna i moralna w oparciu o naukę Kościoła katolickiego
dla kształtowania pełnej osobowości ludzkiej, także w wymiarze
społecznym.
2. Tworzenie, pogłębianie i szerzenie chrześcijańskiej kultury
intelektualnej, artystycznej i obyczajowej.
3. Przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym.
4. Udzielanie pomocy ludziom potrzebującym.
5. Wspieranie członków Klubu.

DANE TELEADRESOWE |
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z Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Klasztorna 1
tel. 16 670 85 49

OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową, edukacyjną,
upowszechnianie postaw patriotycznych.
W ramach Klubu działają: zespoły wokalno-teatralne i biblioteka.
Propozycje skierowane do seniorów to m.in. spektakle teatralne,
koncerty estradowe i poetyckie, nauka śpiewu grupowego, taneczne
popołudnia. Biblioteka prowadzi działalność poprzez wypożyczanie
książek, organizację spotkań autorskich i prelekcji oraz wycieczek
literackich.
Ponadto możliwość spotkań środowiskowych – rozgrywki szachowe,
brydż towarzyski, wystawy prac uczestników, projekcja filmów DVD
o tematyce militarnej, historycznej, strzelanie sportowe z broni
pneumatycznej.
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z Klub Wojskowy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich
ul. 29 Listopada 1
Biblioteka: 5bspbiblioteka@wp.pl; tel. 261 171 942
Zespoły: elabernatek@wp.pl, 602 842 709

MIEJSCA PRZYJAZNE PRZEMYSKA RADA
SENIOROM
SENIORÓW

BEZPIECZNY
SENIOR

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej
w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą
w społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie
z polską tradycją narodową, a w szczególności:
1) ochrona życia i godności człowieka, rodziny i narodu oraz troska
o duchowe, moralne i materialne środowisko życia i rozwoju;
2) przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego
uczestnictwa w życiu Kościoła, narodu i państwa;
3) kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych
i demokratycznych postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości
społecznej, gospodarczej i politycznej.
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Kluby seniora
z Klub Osiedlowy – PSM
ul. Borelowskiego 1A; tel. 16 670 09 55
z Klub Osiedlowy – PSM
ul. Bp. J. Glazera 10; tel. 16 670 35 65
z Klub Osiedlowy – PSM
Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70; tel. 16 670 76 73
z Klub Seniora – Caritas
ul. Piotra Skargi 6; tel. 16 642 77 22

Instytucje kultury
z Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
tel. 16 678 50 61
Oferta każdorazowo może być dostosowana do konkretnych wymagań.
z Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
ul. Grodzka 8, tel. 16 675 16 75
- Dyskusyjny Klub Książki
- w przypadku braku możliwości korzystania z biblioteki z powodów
zdrowotnych – możliwość dostarczania książek do domu.
- organizowane warsztaty (np. Senior online) i prelekcje
z Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Pl. Berka Joselewicza 1 – czwartek: wstęp wolny
Rynek 9 – środa: wstęp wolny
tel. 16 679 30 00
Oferta adresowana do seniorów: „Nie spać-zwiedzać!”, „Stare-nowe kino”
Prowadzi edukację kulturalną z dziedziny: sztuki filmowej, literatury,
multimedialne prezentacje zbiorów muzealnych, tematyczne spotkania.
z Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
ul. Śnigurskiego 10
tel. 16 678 49 42
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z Muzeum Archidiecezjalne
Pl. Katedralny 2, tel. 16 678 27 92
Oferta każdorazowo może być dostosowana do konkretnych wymagań.
z Archiwum Państwowe
ul. Lelewela 4, tel. 16 670 35 38
Oferta każdorazowo może być dostosowana do konkretnych wymagań.
z Galeria Sztuki Współczesnej
ul. T. Kościuszki 3, tel. 16 678 38 81
Oferta każdorazowo może być dostosowana do konkretnych wymagań.

Wybrane usługi weterynaryjne
z Lecznica Dla Małych Zwierząt
ul. Zamoyskiego 15,
tel. 16 678 71 68 do godz. 22.00

z Abacus Przychodnia dla psów i kotów. lek.wet Jerzy Czuchman
ul. Św. Jana 1, tel. 16 670 08 57, 602 511 760
poniedziałek-piątek: 9.00-18:00, sobota: 10:00-13:00
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z Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt Kamil Policht
ul. Rogozińskiego 25, tel. 16 678-38-07
poniedziałek-piątek: 9.00-18:00 (przerwa: 14:00-15:00) sobota: 9:00-12:00

OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA

GŁOS
SENIORA

z Lecznica dla Psów i Kotów „MAX”
ul. Borelowskiego 7/1 A
tel. 16 670-30-21, 696 285 534 pogotowie całodobowe

AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA SENIORA

Oferta każdorazowo może być dostosowana do konkretnych wymagań.

BEZPIECZNY
SENIOR

z Centrum Kulturalne
ul. St. Konarskiego 9, tel. 16 678 20 09

MIEJSCA PRZYJAZNE PRZEMYSKA RADA
SENIOROM
SENIORÓW

Kursy komputerowe dla początkujących; wieczorki tematyczne,
prelekcje dot. zdrowego stylu życia, zajęcia kształtujące pracę nad
własną pamięcią.
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TELEFONY ALARMOWE
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FIZYCZNA SENIORA

112
999
998
997
991
992
993
994
986
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numer ratunkowy
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Policja
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Wodociągowe
Straż Miejska

