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[1]
O Toruńską Kartę Seniora będą mogli wnioskować torunianie po 65. roku życia.
1 stycznia 2017r. w Toruniu rozpocznie się realizacja lokalnego programu „Rodzina Razem – Toruń
dla Pokoleń”. Celem Programu jest integracja środowiska seniorów, zwiększenie ich aktywności
społecznej oraz fizycznej, zwiększenie dostępu do dóbr kultury, turystyki, rekreacji, sportu, a także
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Realizatorzy Programu oczekują, że Program
przyczyni się także do wzmocnienia więzi międzypokoleniowej.
Na podstawie jednego z elementów Programu, czyli Toruńskiej Karty Seniora, uprawnione osoby
będą mogły korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do
Programu.
- Miasto będzie partnerem Toruńskiej karty Seniora. Już teraz działamy w upowszechnianiu tej idei.
Od 1 grudnia można pobierać wnioski a od 2 stycznia ruszamy z ofertą. Celem Toruńskiej Karty
Seniora jest aktywizacja seniorów – każdy z nich powinien czuć się potrzebny w życiu społecznym, a
łatwiej jest korzystać z usług czy wydarzeń, kiedy jest to połączone z rabatem bonifikatą czy
upustem – wyjaśnia Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski.
Do programu zgłosiło się już ponad 40 partnerów. Zniżki, które oferują, obejmują m.in. usługi
kosmetyczne, usługi świadczone zwierzętom w gabinecie weterynaryjnym, zniżki na pobyt w
sanatoriach i zabiegach rehabilitacyjnych, stomatologiczne, kursy językowe i kursy prawa jazdy oraz
rabaty w kawiarniach i restauracjach. Ofertę zniżkową w ramach Toruńskiej Karty Seniora
przedstawią również jednostki miejskie, m.in. Toruńska Agenda Kulturalna oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
- Cały czas czekamy na kolejnych, chętnych partnerów. Wszystko po to, aby Toruńska Karta Seniora
od 2 stycznia 2017 roku uprawniała do jak największej liczby zniżek – zachęca Izabela
Miłoszewska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.
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Podmioty zainteresowane
współpracą na rzecz toruńskich seniorów mogą kontaktować się
bezpośrednio z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej UM Torunia (tel: 56 611 84 61, 611 8454) ul.
Fałata 39 w Toruniu, który koordynuje wdrażanie projektu. Miejsca, w których honorowana będzie
Toruńska Karta Seniora będą oznaczone logo programu.

Współorganizatorem oferty Toruńskiej Karty Seniora jest Toruńska Rada Seniorów. - Aktywnie
włączyliśmy się w poszukiwania chętnych partnerów, którzy chcieliby partycypować w projekcie.
Udało nam się namówić 16 podmiotów, m.in. optyków, firmy oferujące aparaty słuchowe, szewca,
kosmetyczkę i krawcową - mówi Krystyna Nowakowska, przewodnicząca Toruńskiej Rady
Seniorów.
Od 1 grudnia 2016r. dostępne są druki wniosków o wydanie Karty Seniora. Druki odbierać można w
Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Toruniu, największych Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Akademii Nauki przy ul. Św. Katarzyny 4.
W tych samych miejscach od 2 stycznia 2017r. będą przyjmowane wnioski.
Wniosek o wydanie Toruńskiej Karty Seniora (doc) [2]
Wniosek o wydanie Toruńskiej Karty Seniora (pdf) [3]
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