Kamienica Inicjatyw
W styczniu 2017 Fundacja Archipelag Inicjatyw rozpoczęła projekt „Kamienica
Inicjatyw” przy ulicy Kopernika 22. Przedsięwzięcie polega na działaniach
na rzecz seniorów, rodzin wielodzietnych, a także na integracji
międzypokoleniowej.
Seniorzy mogą skorzystać z następujących działań:
Punkt Informacji dla Seniorów - będzie można uzyskać informację na tematy
związane z aktywnością Seniorów w Toruniu takie, jak:
• Toruńska Karta Seniora,
• wydarzeń realizowanych w ramach projektu Kamienica Inicjatyw,
• programy kierowane dla seniorów przez toruńskie instytucje kultury
oraz sportu,
• programy z zakresu zdrowia oraz opieki społecznej,
• programy kierowane przez organizacje pozarządowe.
Informatory będzie można pozyskać w siedzibie przy ul. Kopernika 22
Kawiarenka dla seniorów - spotkania „przy kawie” od poniedziałku do piątku
od godziny 11.00 do 15.00. W każdy wtorek i czwartek odbywać się będą
spotkania tematyczne. Lokalizacja Kawiarenki na Starówce, pozwoli wszystkim
osobom zainteresowanym dotrzeć w łatwy sposób np. komunikacją miejską.
Tu nie obowiązują żadne zapisy.

Poradnia rodzinna. Seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych porad
indywidualnych i spotkań z psychoterapeutą. Zapisy na spotkania będą
przeprowadzane telefonicznie i osobiście w siedzibie Fundacji przy
ul. Kopernika 22.
Innowacyjnym pomysłem jest Bank Czasu. Tworzyć go będzie
międzypokoleniowa grupa ludzi, którzy chcą nawzajem świadczyć sobie usługi
(np. udzielenie korepetycji w zamian za mycie okien). Każdy z nas posiada
różnorodne umiejętności, wiele rzeczy potrafimy robić. Różnorodność usług
zapisanych w Banku Czasu pozwala oczekiwać, że znajdzie się ktoś, kto kiedyś
wyświadczy nam usługę, która będzie nam potrzebna.
Co zrobić by zostać Członkiem Banku Czasu? Należy skontaktować się
telefonicznie z koordynatorem pełniącym dyżur w godzinach otwarcia punktu
informacyjnego, aby umówić się na wstępną rozmowę w Kamienicy Inicjatyw
przy ul. Kopernika 22.
Kamienica Inicjatyw otwarta jest dla Państwa od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 16.00.
Zapraszamy do kontaktu z Teresą Grochulską (członek Rady Seniorów Miasta
Torunia)
tel. 514 786 113 lub 513 337 178
email: biuro@kamienica-inicjatyw.pl

