Nabór do Klubu Seniora dla kobiet i mężczyzn w wieku 60+

Klub Seniora to projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach – Zdroju
realizowany ze środków Unii Europejskiej. Nowo otwarty Klub Seniora będzie dobrym
miejscem do spędzania wspólnie wolnego czasu, rozmów i spotkań ze specjalistami. Zapisy
do Klubu ruszają już od 1 stycznia 2019 r.
Klub Seniora dla kobiet i mężczyzn powstaje z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goczałkowicach - Zdroju. Ideą powstania Klubu Seniora jest aktywizacja i integracja
seniorów i seniorek zamieszkujących gminę. Celem działalności Klubu Seniora jest
oderwanie osób starszych od codziennych obowiązków domowych, a także
zagospodarowanie ich czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób. Działalność Klubu
Seniora dostosowana będzie do oczekiwań naszych podopiecznych.
W ramach działalności Klubu Seniora będą odbywały się zajęcia ze specjalistami między
innymi z dziedziny prawa czy psychologii. Program Klubu Seniora bogaty jest w zajęcia
taneczno - ruchowe, muzyczne czy teatralne. W ramach funkcjonowania Klubu prowadzone
będą także zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne oraz kulinarne. Dla seniorów i
seniorek należących do Klubu Seniora organizowane będą wycieczki edukacyjne w
interesujące miejsca znajdujące się na terenie Polski.
Klub Seniora będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.00 – 15.00 oraz we
wtorki i czwartki od godziny 12:00 – 18:00.
W sprawie zapisów prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w GoczałkowicachZdroju ul. Uzdrowiskowa 61 (poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00, wtorek 7:00 – 17:00) tel. 32
212 70 55.
Nabór do Klubu Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży
W nowo wyremontowanym budynku „Górnik” w ramach projektu finansowanego ze środków
EFS powstanie klub środowiskow dla dzieci i młodzieży. Klub będzie formą integracji dzieci
i młodzieży z gminy Goczałkowice – Zdrój w tym z obszarów rewitalizowanych poprzez
udostępnianie pozaszkolnych form integracji. Z programu klubu środowiskowego będzie
mogła skorzystać młodzież w wieku szkolnym do osiemnastego roku życia. Zapisy do klubu
środowiskowego dla dzieci i młodzieży ruszają od 1 styczna 2019 r.
Celem działalności jest przede wszystkim możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób
przyjemny i pożyteczny, a także świadczenie pomocy rodzicom, napotykającym trudności w
wypełnianiu obowiązków wychowawczych.

„Integracja-tolerancja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu będą zatrudnieni odpowiedni specjaliści, którzy indywidualnie będą
podchodzić do każdego uczestnika zajęć służąc wsparciem i pomocą. Program zajęć w
placówce dostosowany będzie do potrzeb wychowanków, wynikających z ich wieku
rozwojowego oraz sytuacji rodzinnej. W ramach klubu będą odbywać się między innymi
zajęcia z logopedą, psychologiem oraz pedagogiem. Młodzież będzie mogła spędzić aktywnie
wolny czas biorąc udział w warsztatach artystycznych, czy też teatralnych. W ramach
projektu przewidziane są także wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży biorącej udział w
zajęciach.
Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży będzie czynny od poniedziałku do piątku od
godziny 13:00 – 19:00.
W sprawie zapisów prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goczałkowicach–
Zdroju ul. Uzdrowiskowa 61 (poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00, wtorek 7:00 – 17:00) tel. 32
212 70 55.
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