
1. Rekonstrukcja relacji międzyludzkich 
– zaczynając od rodzinnych, a kończąc na 
sąsiedzkich. Projekt ma za zadanie tworzenie 
silnych więzi społecznych. Rekonstrukcja relacji 
międzyludzkich jest kluczowa, bo korzyści z 
niej płynące są niemal nieskończone: najniższy 
poziom demencji występuje u tych osób, które 
mają rozbudowane kontakty międzyludzkie; 
uścisk, wzajemna wymiana pozytywnej energii 
łagodzi fizjologiczną reakcję na stres; ci, którzy 
regularnie spotykają się z przyjaciółmi, żyją 
średnio o 15 lat dłużej niż „samotnicy”.

2. Budzenie (wietrzenie mózgu)
Chcemy przygotować mózg do pełnienia 
roli „dyrygenta” – głównodowodzacego 
wszelkim ruchem (i odruchami). Chcemy 
wyposażyć uczestników szkoleń w ogólną 
wiedzę na poziomie podstawowym jak 
zadbać o swój mózg, jak go oszczędzać 
(redukując stresy), jak go mobilizować do 
pracy, odżywiać i ćwiczyć. Jak dbać o niego 
aby pozostawał w najlepszej kondycji jak 
najdłużej. 
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Będziemy rozmawiać „twarzą w twarz” 
na następujące tematy:

 Donec vitae dolor sagittis, faucibus augue et, 

 Aliquam eu tellus convallis, volutpat purus non

 Praesent non libero elementum, varius urna ac, 

 Donec sed velit condimentum, mattis risus in, 

 Mauris eget augue vehicula, laoreet dolor in, 

 Cras vitae libero a lacus porta elementum ut 

 Pellentesque luctus justo a dui venenatis, 

 Morbi aliquam nibh volutpat ipsum consequat,

 Etiam ac nisi nec mauris aliquam vehicula ut

 Sed finibus urna vel neque pulvinar luctus.

 Nam bibendum dolor id ipsum tincidunt

 Aliquam ac velit sit amet nisi malesuada 

 Phasellus vitae massa non nisl fringilla mattis ac

 Aliquam dignissim nisi tincidunt justo convallis, 

 Maecenas vel ante tincidunt, gravida nisi eu, 

 Morbi maximus ligula et elit suscipit varius.

 Nam elementum lacus a purus bibendum.

 Donec vitae dolor sagittis, faucibus augue et, 

 Aliquam eu tellus convallis, volutpat purus non

 Praesent non libero elementum, varius urna ac, 

 Donec sed velit condimentum, mattis risus in, 

 Mauris eget augue vehicula, laoreet dolor in, 

 Cras vitae libero a lacus porta elementum ut 

 Pellentesque luctus justo a dui venenatis, 

 Morbi aliquam nibh volutpat ipsum consequat,

 Etiam ac nisi nec mauris aliquam vehicula ut

 Sed finibus urna vel neque pulvinar luctus.

 Nam bibendum dolor id ipsum tincidunt

 Aliquam ac velit sit amet nisi malesuada 

 Phasellus vitae massa non 

 Aliquam dignissim nisi tincidunt

 Maecenas vel ante tincidunt,

 Morbi maximus ligula et

 Nam elementum lacus.

Katowicki Senior 
w Mieście na lata 2016 - 2021 Wodzirej to program, którego celem jest:

• inspirowanie osób starszych do wszelkiego 
rodzaju aktywności,

• zachęcanie do wykorzystywania starych i na-
bywanie nowych umiejętności (pierwsze to 
wykorzystywanie doświadczenia, drugie to 
spełnianie odkładanych na później marzeń),

• wyposażenie osób starszych w pewną ilość 
informacji i wiedzy niezbędnej do wdrażania 
działań w istotny sposób zmieniających jakość 
życia osób i całych społeczności lokalnych,

• ugruntowywanie przekonania o tym, że ak-
tywność, zaangażowanie i chęć bycia wśród 
ludzi najskuteczniej wpływają na spowolnie-
nie procesów starzenia się.


