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1 t
Spotkanie 

okolicznościowe u Kolejarze - Seniorzy  „Kolejarze - Seniorzy”

Chciałbym zorganizować spotkanie dla byłych 

współpracowników z przedsiębiorstwa PKP. Pracę 

zakończyłem 30 lat temu i od tego czasu się nie 

widzieliśmy.

t impreza zamknięta  u

2 t

Warsztaty 

artystyczne - 

Plener malarski 
u Wspólne Malowanie

 „Jesienne warsztaty malarskie 

seniorów”

W ramach projektu zostanie zorganizowany plener 

malarski z udziałem artysty malarza. Następnie zostanie 

zorganizowana wystawa w budynku NOT. Przy 

organizacji wydarzenia zostanie nawiązana współpraca 

ze Stowarzyszeniem Plastyków Danfel.

t  10.10 i 17.10 10:00 - 15:00
Budynek NOT       

ul. Rajska 6
602-495-281 u

3 t

Warsztaty z 

robienia 

papierowych 

ozdób

u
Klub Seniora  

„Motława” w Gdańsku
 „Ozdoby sercem robione”

Projekt składa się z warsztatów, podczas których 

zostaną wykonane ozdoby z różnego rodzaju papierów 

oraz materiałów dekoracyjnych. 
t Każdy wtorek 10:30-12:00

Klub Seniora 

„Motława”           
ul. Ogarna 30

514-581-616 u

4 t

Seniorzy z pomocą 

dla innych 

seniorów
u Idzie zima

 „Seniorzy dla podopiecznych 

Domu Pomocy »Złota Jasień« w 

Gdańsku”

Kontynuacja projektu. Pomoc poprzez spędzanie czasu z  

seniorami, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach 

rekreacyjnych. Dla tych seniorów zostaną również 

stworzone różne części garderoby z wełny. 

t

3.10, 17.10, 

24.10, 9.10, 

20.10

                                  

9.10 i 20.10 od 

9:30 do 11:30 a w 

pozostałe dni od 

16:00

Dom Pomocy  

„Złota Jasień”      
ul. Świętego Ducha 

119/121

507-032-438 u

5 t
Spotkanie 

okolicznościowe u
Klub Seniora „Rajska 

Panorama”
 „Wrzeszczański Dzień Seniora”

23 października chcę zorganizować Dzień Seniora dla 

seniorów będących pensjonariuszami w domu pomocy 

oraz dla gości z zewnątrz. Podczas wydarzenia odbędzie 

się poczęstunek, gry i zabawy a także potańcówka.

t 23.10 14:00

Dzienny Dom 

Pomocy                 
ul. Wajdeloty 28A

888-435-615 u

6 t

Warsztaty 

artystyczne z 

wykorzystaniem 

bibułkarstwa i 

origami

u Sprawne Ręce  „Papierowe Inspiracje”
Projekt składa się z 4 spotkań, na których uczestnicy 

zdobędą wiedzę z zakresu bibułkarstwa i origami. t
2.10, 9.10, 

16.10, 23.10 
16:00-18:00

Klub Osiedlowy 

Bolek i Lolek                          
ul. Kołobrzeska 57

606-642-035 u

8 t

Wyjazd na 

Kaszuby do 

miejscowości 

Kierzkowo

u po50ce.pl  „Ciekawy Świat Grzybów”

Projekt polega na zorganizowaniu wyjazdu 

turystycznego do miejscowości Kierzkowo. Wyjazd 

składa się z biesiadowania przy ognisku, zbieraniu i 

poznawaniu grzybów oraz konkursu fotograficznego.

t 1.10

Wyjazd na Kaszuby 

miejscowość 

Kierzkowo
515-790-783 u

7
 „Seniorzy-seniorom FILIGRANY-

BIS”

Dom Sąsiedzki  
ul. Wyzwolenia 49, ul. 

Marynarki Polskiej 15

660-735-220 u

Warsztaty 

artystyczne z 

wykorzystaniem 

metody Qullingu

ut
Seniorzy-seniorom 

FILIGRANY-BIS
t

Projekt polega na wykonaniu kartek metodą Qullingu i 

przekazanie ich seniorom z Domu Opieki bądź Fundacji 

opiekującej się samotnymi seniorami.

Każdy wtorek i 

czwartek

Inicjatywy senioralne odbywające się w 

ramach Gdańskich Dni Seniora                           
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach prosimy o kontakt telefoniczny do wybranej inicjatywy. Liczba miejsc ograniczona.   

17:30-20:30



9 t
Sport i rekreacja - 

piesza wycieczka u
po50ce.pl

 „Piesza wycieczka, okolice 

Trójmiasta”

Piesza wycieczka z wykorzystaniem PKM. Trasa liczy 14 

km. Na uczestników czeka ognisko z kiełbaskami. t 8.10 8:00- 16:00 
Wrzeszcz PKM - 

Kiełpino Kartuskie
515-790-783 u

10 t

Warsztaty 

artystyczne - 

nauka robienia na 

drutach

u Polub Drutki
 „Polub Drutki - nauka robienia 

na drutach”
Warsztaty nauki robienia na drutach. t 2.10. 11:00 Klub Seniora 

ul. Ogarna 30
695-412-704 u

11 t
Spacer po 

Jaśkowej Dolinie u
Sobótkowe Dreptusie

 „Raj na Ziemi - czyli historia i 

teraźniejszość Jaśkowej Doliny”

Celem projektu jest przybliżenie historii części 

Wrzeszcza zwanej Jaśkową Doliną. W ramach projektu 

odbędą się spotkania w klubie z zaproszonymi gośćmi, 

spacery po ciekawych miejscach, wystawa zdjęć ze 

spacerów oraz piknik.

t u

12 t

Zajęcia 

edukacyjne - 

wykład na temat 

miodu

u Pracowite Pszczółki 
 „Aktywizacja i zdrowie seniora - 

profilaktyka”

Celem projektu jest przybliżenie seniorom zalet miodu i 

jego właściwości odżywczych. Oprócz wykładów została 

zaplanowana wycieczka do Muzeum Miodu w 

Pszczółkach oraz degustacja miodu i nalewek.

t u

13 t
Dwa spotkania 

muzyczne u
Klub Seniora „Delfin” z 

Nowego Portu
 „Koncerty dla Seniora”

Projekt składa się z organizacji dwóch koncertów 

muzycznych. Poprzednia edycja cieszyła się wielką 

popularnością. Do projektu zostaną zaproszeni seniorzy 

z okolicznych Klubów Seniora. 

t 12.10, 26.10 17:00

„Perła Bałtyku”  
12.10 - ul. Oliwska 61                                  

Dom Sąsiedzki    
26.10 - ul. Wyzwolenia 49

503-593-296 u

14 t Turniej brydża u
Klub Brydżowy 

„Zakopianka”

 „Długofalowy turniej brydża 

indywidualnego o tytuł mistrza 

senioralnego” - druga edycja

Celem projektu jest organizacja turnieju brydżowego 

wraz z drobnym poczęstunkiem i nagrodami.  t 11.10, 25.10 16:00-22:00

Dom Sąsiedzki 

„Zakopianka”     
ul. Zakopiańska 40

501-768-766 u

15 t
Warsztaty 

taneczne u Grupa Vivaldiego
 „Cztery pory roku- cztery 

warsztaty taneczne”

Cykl czterech warsztatów tanecznych - choreoterapii. 

Każde spotkanie jest poświęcone innemu charakterowi 

ruchowemu oraz jakości ruchowej według metody 

Rudolfa Labana. Podczas warsztatów będą 

przygotowywane etiudy taneczne, które zostaną 

sfilmowane. 

t
16.10, 23.10, 

30.11
10:15-11:30 ul. Fromborska 24 505-843-772 u

16 t Gra integracyjna u Niepokonani  „Myślę, więc jestem”

Zostanie zorganizowana gra polegająca na zapisywaniu 

na kartach odpowiedzi a potem wymianie nimi 

pomiędzy uczestnikami. Głównym walorem gry będzie 

aktywizacja pamięci i logicznego myślenia oraz 

podniesienie swojej samooceny

t 17.10 16:00

Gdański Park 

Naukowo 

Technologiczny  
ul.  Trzy Lipy 3

669-805-433 u

17 t
Warsztaty 

teatralne u Edu- Senior  „Zawsze Aktywni”

Kontynuacja projektu polegającym na warsztatach 

teatralnych. Zostanie przygotowany nowy spektakl, 

który będzie przedstawiony szerszemu gronu odbiorców 

podczas Gdańskich Dni Seniora. 

t 22.10 16:00 Nowa Synagoga  
ul. Partyzantów 7

699-805-332 u

18 t
Warsztaty 

teatralne u Gdańscy Nestorzy  „Zwyczajny Dzień Seniora”

Projekt polega na przygotowaniu przedstawienia 

teatralnego pokazującego w zabawny sposób dzień z 

życia seniora. Premiera nastąpi w ramach Gdańskich 

Dni Seniora. 

t 22.10 16:00
Nowa Synagoga 

ul. Partyzantów 7
501-261-210 u

509-776-192

509-776-191



19 t
Spotkanie 

okolicznościowe u po50ce.pl  „Wieczór piosenki turystycznej”

Spotkanie na którym uczestnicy wspólnie śpiewają 

między innymi piosenki turystyczne. Seniorzy przyniosą 

z domu różne instrumenty i śpiewniki. Planowany jest 

zakup pamiątkowych kubków bądź śpiewników. 

t 19.10 17:00 Klub Sąsiedzki 
ul. Waryńskiego 21

515-790-783 u

20 t
Spotkanie 

okolicznościowe u
Związek Emerytów i 

Rencistów koło nr 11
 „Jesienna zaduma”

Działanie będzie poświęcone wspomnieniom o osobach, 

które już odeszły. Podczas spotkania będzie muzyka, 

recytacja poezji z odpowiednią oprawa muzyczną oraz 

śpiewanie piosenek. Będzie to też okazja do rozmowy, 

ustalenia dalszych planów i integracji.

t 30.10 14:00-16:00
Scena Muzyczna     

ul. Powstańców 

Warszawskich 25

602-333-795 u

21 t
Spotkanie 

okolicznościowe u Orania  „Święto Klubu”
Seniorzy chcą zorganizować uroczystość z okazji 14-lecia 

swojego klubu. Uroczystości ma towarzyszyć oprawa 

muzyczna i poczęstunek.  
t 5.10 16:00

Klub Seniora  

„Orania”                 
impreza zamknięta

515-305-877 u

22 t
Seniorzy czytają 

bajki dzieciom u Miłośnicy Książek
 „Poczytaj mi Babciu, poczytaj mi 

Dziadku”

Seniorzy chcą czytać dzieciom książki. W dalszej części 

spotkania dla dzieci przewidziane są dodatkowe 

atrakcje takie jak malowanie i rysowanie ilustracji do 

czytanych bajek oraz poczęstunek.

t Każdy piątek 16:00-18:00 Biblioteka                        
ul. Biskupia 4

58-302-17-39 u

23 t

Międzypokoleniowe 

spotkanie przy grach 

planszowych
u Gracze

 „Międzypokoleniowe gry 

planszowe”

Seniorzy chcą zorganizować międzypokoleniowe 

spotkania z grami planszowymi. Na uczestników będzie 

czekał poczęstunek i nagrody. 
t

7.10, 14.10, 

21.10, 28.10
16:00-18:00

Klub Mieszkańca 
ul. Biskupia 4

784-537-808 u

24 t

Spotkanie 

muzyczne z 

solowymi 

występami 

uczestników

u Śpiewający Seniorzy  „Spotkanie z muzyką”

Jest to projekt muzyczny. Na występie oprócz występu 

solowego zostały również zaplanowane solowe występy 

osób z publiczności. Najlepsze wykonania piosenek 

zostaną nagrodzone. Publiczność zadecyduje o 

zwycięzcach. 

t 10.10 17:00
Scena Muzyczna      

ul. Powstańców 

Warszawskich 25

600-423-893 u

25 t

Spotkanie 

muzyczne wraz z 

recytacją wierszy
u Seniorzy w Satyrze

 „Senior w piosence, wierszu i 

satyrze”

Projekt muzyczny skierowany do różnych grup 

społecznych. Zostaną zorganizowane dwa konkursy - na 

najpiękniej wyrecytowany wiersz i satyrę a także na 

najlepiej zaśpiewaną piosenkę. Przewidziane są nagrody 

i poczęstunek. 

t 26.10 15:00-17:30
Scena Muzyczna     

ul. Powstańców 

Warszawskich 25

502-544-834 u

26 t

Spotkanie z 

morskimi 

opowieściami
u

Klub Seniora przy 

Stowarzyszeniu 

Dobrych Wiadomości

 „Morze nasze morze”

Projekt polega na zorganizowaniu dwóch  spotkań 

nawiązujących do morskich tradycji Gdańska. Na 

pierwszym spotkaniu odbędzie się oprowadzenie po 

statku przez kapitana wraz z wysłuchaniem jego 

opowieści a na drugim spotkaniu seniorzy popłyną w 

rejs.

t 3.10 i 10.10 14:00 Marina Gdańsk       502-932-420 u

27 t

Warsztaty 

artystyczne - 

malowanie i 

rysowanie w 

plenerze

u Kreatywni Seniorzy  „Warsztaty malarskie” Malowanie i rysowanie  w plenerze panoramy Gdańska t Każdy czwartek 16:00-19:00

Dom Sąsiedzki 

„Zakopianka”          
ul. Zakopiańska 40

600-040-185 u

28 t

Warsztaty 

fotograficzne w 

plenerze
u Senior z pasją

 „Senior potrafi - fotografia w 

obiektywie seniora”

Seniorzy wychodzą w plener z aparatami i smartfonami. 

Celem jest nauka nowych technologii oraz zachęcenie 

seniorów do wychodzenia na dwór oraz budowania 

nowych relacji poprzez wspólne hobby - fotografię

t u 606-112-209



29 t
Warsztaty tańca 

izraelskiego u Radosny Senior  „Tańczymy - więzi tworzymy”
Warsztaty tańca izraelskiego. Podczas tego tańca 

wszyscy trzymają się za ręce i tańczą razem. t Każdy wtorek 17:00

Dom Sąsiedzki 

„Zakopianka”          
ul. Zakopiańska 40

722-793-339 u

30 t

Warsztaty na temat 

zdrowego 

odżywiania
u Zdrowy Styl

 „Świadome odżywianie to 

lepsze zdrowie”

Warsztaty o tematyce zdrowego odżywiania. Podczas 

warsztatu zostanie bardzo szczegółowo omówiony 

wpływ jedzenia na zdrowie. Łączny czas trwania: 12 

godzin.

t u

31 t

Warsztaty 

psychologiczne na 

temat sposobów 

podniesienia swojego 

samopoczucia

u Klub Eden  „Powrót do Edenu”

Warsztaty psychologiczne skierowane do osób, które 

rzadko odczuwają pozytywne emocje.  Łącznie 

spotkania będą trwały 12 godzin.  Zostaną zastosowane 

różne ćwiczenia, które mają na celu poprawę jakości 

życia. 

t Każdy piątek 18:00

Dom Sąsiedzki 

„Zakopianka”          
ul. Zakopiańska 40

722-793-339 u

32 t
Ekologia - zadbaj o 

swoją okolice! u Seniorzy z Zakopianki

 „Seniorzy o to dbają! Czyste 

chodniki, piękne trawniki wokół 

mają!”

Grupa seniorów chce zaangażować się w porządki w ich 

okolicy. Chcą przy tym wykreować kampanie społeczną 

zachęcającą do przyłączenia się do akcji innych 

mieszkańców. Kampania będzie prowadzona razem z 

Radą Dzielnicy.

t

Dom Sąsiedzki 

„Zakopianka”          
ul. Zakopiańska 40

536-280-452 u

33 t

Tworzenie spotu 

reklamowego 

promującego 

aktywność osób 

60+.

u
Stowarzyszenie - Klub 

Inicjatyw Seniora
 „Senior inny niż myślisz”

Grupa seniorów chce przełamać stereotypy dotyczące 

ich grupy wiekowej. W tym celu chcą zrealizować spot 

reklamowy dotyczący promowania aktywności osób 

60+.

t 20.10 -23.10 10:00 - 13:00

Centrum Aktywnego 

Seniora Swissmed             
ul. Wileńska 44

666-012-479 u

34 t

Spotkanie przy 

grach 

planszowych
u Klub Seniora „Motława”  „Ćwiczenie umysłu”

Seniorzy w ramach projektu chcą zakupić gry planszowe 

aby pracować nad sprawnością umysłu. Dzięki temu 

będą tez mogli się bardziej zintegrować. 
t Każdy piątek 10:00-13:00

Klub Seniora 

„Motława”              
ul. Ogarna 30

796-165-025 u

 606-112-209


