
  
                           
 

                      
 

 
 

„Utworzenie i wyposażenie Sejneńskiego Klubu Seniora” 
 

Miasto Sejny otrzymało dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie w roku 2018 w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 
 

Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy: 150.000,00 PLN  
 

Środki  własne: 84.890,00  PLN 
 

Celem realizacji zadania było utworzenie Sejneńskiego Klubu Seniora. Utworzenie Klubu jest 
niezbędne w celu aktywizacji, podniesienia jakości życia i wzmocnienia pozycji osób 
starszych w społeczeństwie.  
 
Klub Seniora to miejsce spotkań mieszkańców Sejn w wieku 60 i więcej lat, osób starszych. 
W klubie  rozwijać będą swoje zainteresowania i spędzają czas razem z ludźmi w podobnym 
wieku. Spotkania w klubie są dobrym sposobem na poznanie nowych i ciekawych ludzi. Klub 
miał powstać w budynku siedziby Urzędu Miasta Sejny, przy ulicy Józefa Piłsudskiego 25 w 
Sejnach i funkcjonować będzie w okresie od września do czerwca w dni robocze w godzinach 
popołudniowych w wymiarze co najmniej 5-godzinnym. 
 
W budynku przeznaczonym na siedzibę Klubu Seniora planuje się w roku 2018 adaptację. 
Pomieszczenia na parterze  w lewym skrzydle Ratusza dostosowane zostaną do potrzeb 
prowadzenia działalności Klubu Seniora.  
 
Zakres robót obejmuje: 
- roboty budowlane, 
- roboty zbrojeniowe 
- roboty izolacyjne – docieplenie ścian od wewnątrz,  
- wymiana posadzek na gruncie, 
- roboty instalacyjne 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych wewnętrznych,  
- roboty murarskie i rozbiórkowe związane ze zmianami funkcjonalnymi wnętrza obiektu, 
- wykonywanie ścianek działowych w technologii szkieletowej, 
- roboty wykończeniowe. 
 
Wyposażenie Klubu Seniora obejmować będzie między innymi: 
1. Pokój dzienny: krzesła konferencyjne, stoły, szafki do pokoju dziennego, telewizor, biurko, 
zestaw komputerowy, kanapa 3-osobowa, 
2. Pomieszczenie kuchenne:  meble kuchenne, lodówka, zlewozmywak z kranem, czajnik, 
płyta kuchenna, talerze, kubeczki łyżki, widelce, noże, małe łyżeczki kosze do recyklingu z 
naklejkami, kosz na śmieci, 
3. Szatnia: zestawy mebli do szatni  



4. Łazienka:  pojemnik na papier, kosz na śmieci, podajnik do ręczników, 
5. Bieżnia, 
6. Rowery stacjonarne. 
Ponadto zakup pomocy edukacyjnych dla seniorów m. in. karty logicznego myślenia, puzzle, 
gry i strategiczne, ponadto zabawy trenujące wzrok: klocki edukacyjne, układanki 
geometryczne, trenujące dotyk: listwy dotykowe, piłeczki sensoryczne a także trenujące 
pamięć: memory, kości matematyczne i inne. 
 
Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych 
zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków 
finansowych przeznaczonych na: 
moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i 
wyposażenie placówki, 
moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek 

 
 

ZADANIE NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE 


