
KLUB 
AKTYWNEGO 

Seniora 

Projekt Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wieliczce oraz Gminy 
Wieliczka 



działa od 2011 roku, dla grupy 50+,  

250 członków dla których organizujemy:  

warsztaty rękodzielnicze, komputerowe, fotograficzne, 

lekcje angielskiego, spotkania integracyjne oraz PKS 

czyli Poniedziałkowy Klub Seniora 

 

a dodatkowo projekt Grundtvig; internetowe SOS; projekt 

o finansach w bibliotece; angielski 1,2,3; spotkania z 

pasjami i wiele innych. 

Klub Aktywnego Seniora 



Warsztaty rękodzielnicze 

Całoroczny międzypokoleniowy cykl spotkań dla grupy 

50+, na każdym spotkaniu od 15 do 25 pań z wnukami. 

Projekt w partnerstwie z pasjonatkami rękodzieła. 

Na warsztatach przeplata się tradycja z nowoczesnością, 

przekazywane są tradycje oraz przywracane wartości 

artystyczne rękodzielnictwa. Podkreślana jest również rola 

sztuki ludowej w codziennym życiu.  









Warsztaty komputerowe  

i zajęcia z TABLETÓW 
2 edycje w ciągu roku, ok. 30 uczestników w każdej edycji 

cel przełamywanie barier związanych  

z zastosowaniem nowoczesnych  

technik komputerowych, rozwój kreatywności ludzi  

starszych oraz nabycie przez nich umiejętności  

praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik  
informatycznych i komunikacyjnych. 
 











Internetowe SOS 
Rozpoczęcie - kwiecień 2013 roku,  

I edycja w ramach programu  

Grundtvig – Grandma PC  

„Uczenie się przez całe życie”.  

Cel to międzypokoleniowa wymiana wiedzy  

w zakresie obsługi komputera, Internetu.  

Prowadzenie: wolontariusze z Młodzieżowej Rady  

Powiatu Wielickiego. 





Warsztaty fotograficzne 
Co to? – Foto!; dla osób 50+;  

projekt realizowany w partnerstwie  

z wolontariuszką Dorotą Corą fotografem, członkiem 

Wielickiego Klubu Fotograficznego. 

Cel: poznawanie tajników dobrej fotografii i obsługi sprzętu 

fotograficznego, a także przegrywanie, przechowywanie 

oraz podstawowa obróbka zdjęć. 







Projekt „O finansach w bibliotece” 

Realizowany we współpracy z  

Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach program edukacji ekonomicznej.  

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju  

Społeczeństwa Informacyjnego,  

Służy zwiększeniu u osób powyżej 50. roku życia  

umiejętności niezbędnych do poruszania się  

w świecie finansów i korzystania  

z bankowości elektronicznej.  







Warsztaty psychologiczne 

Warsztaty rozwoju osobistego dla seniorów  

„Jesienne impresje”. 

Cykl zajęć obejmował 6 spotkań.  

Każde spotkanie podzielone było na 2 części:  

część teoretyczną, obejmującą mini wykład  

oraz warsztatową. 





Poniedziałkowy Klub Seniora 

Cykl poniedziałkowych wykładów dla seniorów. 

Ok. 55 spotkań w ciągu roku. Ok. 50 uczestników. 

Członkowie poniedziałkowych spotkań mogą również, 

po promocyjnych cenach, korzystać  

z basenu oraz zajęć jogi i tai chi.  
 









Lekcje języka angielskiego 
Projekt SENIOR NA JĘZYKACH,  

pilot projektu: wakacyjny kurs językowy,  

W jednej edycji ok. 30 uczestników. 

Cel: chęć zdobycia wiedzy, konieczność  

albo przyjemność z samego faktu nauki języka. 
 








