Klubu Seniora ,,Wars i Sawa” w Staromiejskim Domu Kultury
Regulamin działalności.
1. Klub Seniora działa od czerwca 2008r. pod patronatem Staromiejskiego Domu Kultury
i przyjmuje nazwę Klub Seniora ,,Wars i Sawa”. Od grudnia 2009r. posiada znak
graficzny, który jest oficjalnym jego godłem.
2. Do Klubu należą mieszkańcy Warszawy, w szczególności Starego i Nowego Miasta oraz
Mariensztatu. Podczas sezonu letniego goście odwiedzający Warszawę.
3. Teren działania to Warszawa a przede wszystkim Stare Miasto i jego okolice.
4. Misją klubu jest:
a) aktywizacja środowiska starszych ludzi po przez tworzenie zespołów amatorskich,
b) integrowanie osób starszych po przez prowadzenie i promowanie działań edukacyjnokulturalnych,
c) zapobieganie osamotnieniu po przez organizację czasu wolnego,
d) rozwijanie aktywności społecznej po przez udział w życiu kulturalnym
Staromiejskiego Domu Kultury,
- publiczne dyskusje na temat potrzeb kulturalnych uczestników Klubu,
- rozwijanie zainteresowań, popularyzowanie wiedzy o Warszawie, Polsce i świecie,
- organizowanie spotkań, imprez, prelekcji o tematyce varsavianistycznej,
- dostarczanie dobrej rozrywki, która sprzyja poprawie stanu zdrowia,
- działalność informacyjna w zakresie działania Klubu,
e) współpraca z innymi klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku,
organizacjami pozarządowymi Warszawy.
5. Spotkania odbywają się w każdy czwartek, a koncerty w jedną sobotę miesiąca.
a) w czwartki w godz. 11.00 – 13.00 organizowane są spotkania tematyczne z dziedziny
polskiej historii: sztuki, literatury, malarstwa, historii Starego i Nowego Miasta,
Mariensztatu, historii i tradycji Warszawy (prowadzone przez zaproszonych
wykładowców),
b) w soboty w godz. 16.00 – 19.00 organizowane są koncerty,
c) zajęcia komputerowe, lingwistyczne oraz wycieczki turystyczne odbywają
się przy 100% odpłatności i frekwencji.
6. Na wszystkie spotkania i imprezy - wstęp wolny, lecz stali uczestnicy
zachowują pierwszeństwo w ich udziale.
a) na spotkania po okazaniu karty stałego uczestnika
b) na imprezy za zaproszeniem
7. Miesięczny program podawany jest: w Informatorze Kulturalnym Staromiejskiego Domu
Kultury ,,Rynek”, na plakatach w formie zaproszenia wysyłanego pocztą elektroniczną do
zainteresowanych osób i instytucji, na stronie internetowej www.sdk.pl .
8. Prowadzącym Klub „Wars i Sawa” jest Grzegorz Jasiński.
Celowo nie definiujemy pojęcia „senior”, pozostawiamy go w sferze dorozumienia, przy
czym uważamy, iż ten zaszczytny tytuł wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim na
bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu,
charakterystyczny dla pewnego etapu życia człowieka.
Grzegorz Jasiński

