
z dnia 3 stycznia 2020 r. 

 

BURMISTRZ MIASTA TURKU 
 

      ogłasza 
 

nabór uczestników do „Turkowskiego Klubu „Senior+” 

funkcjonującego w 2020 r.  

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 
 

Uczestnikiem „Turkowskiego Klubu „Senior+” może być osoba w wieku powyżej 60 lat 

zameldowana na terenie Miasta Turku, nieaktywna zawodowo, chętna do podejmowania działań 

wolontarystycznych na rzecz innych, a także do działań na rzecz samopomocy. Członkiem 

Turkowskiego Klubu „Senior+” będzie mógł zostać każdy mieszkaniec miasta, zainteresowany 

uczestnictwem w jego działalności i zajęciach tj.: zajęcia plastyczne/manualne, muzyczne, ruchowe 

i sportowo – rekreacyjne, spotkania z cyklu „Apteka Natury”, refleksologia, gry stolikowe, poranki 

filmowe, zajęcia integracyjne, zajęcia z nauki podstaw języka angielskiego, kurs komputerowy, 

kurs samoobrony dla seniora oraz szereg imprez okolicznościowych i innych działań realizowanych 

jednostki i instytucje Miasta Turku. 

 

W celu przystąpienia do „Turkowskiego Klubu „Senior+” należy złożyć formularz zgłoszenia  

w Miejskim Domu Kultury w Turku, ul. Kościuszki 13 do dnia 17 stycznia 2020 r.  

w godz.9.00-14.00 lub elektronicznie na adres e-miał: oss@miastoturek.pl. Szczegóły dot. naboru 

uczestników do „Turkowskiego Klubu „Senior+” określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Turku 

nr 4/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. zamieszczone na stronie internetowej www.bip.miastoturek.pl. 

Zarządzenie to dostępne jest również w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, 

pokój nr 120, tel. (063) 289-61- 45. 

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników 

spełniających powyższe kryteria, niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej. 

 

 „Turkowski Klub „Senior+” będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 w sali 

wraz z aneksem kuchennym i aneksem audiowizualnym Miejskiego Domu Kultury w Turku,  

ul. Kościuszki 13. „Turkowski Klub „Senior+” powstał dzięki dofinansowaniu w wysokości 

108.381,60 zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenia  

i wyposażenia placówki w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 

2017.  
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