WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 18-11-2020

Znak: PSZ.VI.021.12.2020

Prezydent Miasta
Burmistrz Miasta i Gminy
Wójt Gminy
(wszyscy)

Uprzejmie informuję, że w ramach promocji działań wynikających z Rządowego Programu
Senior+, Wojewoda Świętokrzyski w dniu 24 listopada 2020 roku (wtorek) organizuje imprezę
„Senioralia” – wideokonferencję prowadzoną online za pomocą przekazu teleinformatycznego
w ramach wdrażanego Programu Senior+”. Kady zainteresowany będzie mógł obserwować to
wydarzenie z własnego domu.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając również na uwadze wytyczne Ministra
Zdrowia dotyczące wirusa

SARS-CoV-2 oraz zdrowie naszych seniorów, w tym roku

zorganizujemy „Senioralia 2020” w postaci jedynego w swoim rodzaju spotkania online,
umożliwiając prezentację dorobku organizacyjnego i artystycznego świętokrzyskich Domów
i Klubów „Senior+” oraz wymianę doświadczeń samorządów i beneficjentów placówek.
Wydarzenie ma na celu także promowanie idei bezpieczeństwa i aktywizacji seniorów dzięki
możliwościom stwarzanym przez Program „Senior+”. Ze względu na otwarty i integracyjny,
ponadpokoleniowy, charakter wydarzenia zapraszamy do udziału w nim całe rodziny.
W ramach przedsięwzięcia, poza częścią artystyczną, odbędą się prezentacje i wystąpienia
przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz osób starszych, takich jak Uniwersytet im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
Komenda Wojewódzka Policji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach,
Wojewódzka Inspekcja Handlowa oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji. Impreza
będzie

swego

rodzaju

podsumowaniem

realizacji

w województwie świętokrzyskim w minionych 5 latach.

Programu

Wieloletniego

Senior+

„Senioralia” odbędą

się we wtorek 24 listopada br. rozpoczęcie zaplanowane jest

na godz. 10.00, w studiu, zorganizowanym w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Link do wydarzenia dostępny będzie na facebooku – www.facebook.com/suw.kielce oraz stronie
internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – www.kielce.uw.gov.pl.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia spotu zapowiadającego niniejsze wydarzenie, który
znajduje

się

na

stornie

internetowej:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-

prasowe/aktualnosci/18253,Senioralia-2020.html
Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w organizowanym wydarzeniu, mającym
na celu aktywizację rodzin i seniorów, poprawę ich bezpieczeństwa oraz wzmocnienie poczucia
solidarności międzypokoleniowej. Dodatkowych informacji dotyczących organizacji „Senioraliów”
udziela w drodze kontaktów roboczych pani Kamila Sokołowska pod numerem telefonu
41-342-16-05.
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