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In light of the demographic changes occurring in Poznan, the city authorities have established 
the Centre for Senior Citizens Initiatives – a municipal organisational unit, the main task of which 
is to work towards raising the quality of life of mature persons and seniors. The goal of the Centre 
is to create the right conditions for active and independent ageing in Poznan, meaning full partici-
pation in city life, as well as the shaping of this. We undertake various initiatives, from advocacy 
and facilitating access to information, to educational activities that promote the ideas  of active 
ageing and solidarity between generations. This is reflected in the numerous initiatives under-
taken during the dynamic development of the Centre in 2011 and 2012.

Since the Centre opened two and a half years ago, we have managed to create a place for everyo-
ne interested in the events organised for seniors. Within the scope of the 50+ Information Point 
in the Centre, we provide a website with an offers database, publish a weekly newsletter that 
appears in electronic newsletter (approx. 500 recipients), and a column in the local press (30 
editions by June 2012). Thanks to volunteers from the radio and television industries, we can 
also reach people who do not use the Internet or read newspapers. We show seniors that our 
city is open to all – all it takes is the desire to be active. To support our information and promo-
tional activities, we have established a certification system for “senior-friendly places”. Within 
the scope of the campaign initiated at the end of 2011, 12 locations have already been awarded 
awarded the senior-friendly title, while others are awaiting verification. Another theme of our work 
is to promote the potential of an ageing population. We promote, among other things, volunteer 
work among seniors and the “silver economy” concept reflected in the “Aktywni 50+” (50+ and 
Active) Fair, organised annually in Poznan and coordinated by the Cen tre. Interest in the event 
is always growing – in 2012, the number of visitors exceeded 3500 and the number of exhibitors 
presenting  products, services and social programmes addressed to people aged 50+ increased 
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to 130. As a result, the fair received the support of regional authorities and gained the status of 
a national event.

With a view to creating a friendly environment for the elderly, the Centre also undertakes activites 
aimed at promoting solidarity between generations. An example of this is the monthly cycle of 
cultural and educational events titled “Senioralni. Pozna” (Seniors. Pozna), conducted in part-
nership with universities of the third age in Pozna. Inauguration events took the form of active 
seniors marching through the city streets in 2011, attracting several hundred people and giving 
them the chance to show that they have the same right and desire to learn and to participate in 
the city’s social life and culture. A few hundred people of different ages also participated in the 
International Conference on Solidarity between Generations, organised in May 2012. A short film 
was produced for this event with the participation of seniors communicating a message to the 
young generations, which became very popular online.

The source of the Centre’s success lies in its continuous cooperation with NGOs and public ins-
titutions, and the result of executed initiatives and participation in international projects. This 
includes strategic documents prepared with the Centre’s participation, which constitute the 
framework of local system solutions. The implementation of these solutions will create a future 
opportunity to strengthen the conditions to develop additional services and resources for the 
elderly.

The extensive activity of the Centre for Senior Citizens initiatives in Poznan is becoming an example 
for other cities in Poland. It is also recognised internationally, as is demonstrated through many re-
quests to share our experience within the scope of national conferences and international meetings.

Tytuł: Miasto otwarte dla wszystkich – działania Centrum Inicjatyw Senioralnych jako przykład 
promocji aktywnego starzenia się

Opis: 

Wychodząc naprzeciw zmianom demograficznym zachodzącym w Poznaniu, władze miasta powołały 
Centrum Inicjatyw Senioralnych – jednostkę miejską, której głównym zadaniem jest praca na rzecz pod-
niesienia jakości życia osób dojrzałych i seniorów.

Celem Centrum jest stworzenie w Poznaniu warunków do aktywnej i niezależnej starości, oznaczającej 
także pełne uczestnictwo w życiu miasta oraz udział w jego kształtowaniu. Podejmujemy wielotorowe 
inicjatywy, począwszy od rzecznictwa oraz ułatwiania dostępu do informacji, skończywszy na działa-
niach edukacyjnych i promujących ideę aktywnego starzenia się oraz solidarności międzypokoleniowej. 
Obrazują to liczne inicjatywy i dynamiczny rozwój Centrum w 2011 i 2012 roku.
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W ciągu dwóch i pół roku funkcjonowania, udało nam się stworzyć miejsce, z którego skorzystać może 
każdy zainteresowany tym, co dzieje się w mieście na rzecz osób dojrzałych i starszych. W ramach 
prowadzonego przez Centrum Punktu Informacji 50+ udostępniamy stronę internetową z bazą ofert oraz 
tworzymy cotygodniowy newsletter – w formie elektronicznej (ok. 500 odbiorców) oraz stałej rubryki w 
lokalnej prasie (30 wydań do czerwca 2012). Z pomocą wolontariuszy, radia oraz telewizji docieramy 
z informacją także do tych, którzy nie korzystają z internetu i nie czytają gazet. Pokazujemy seniorom, 
że nasze miasto jest otwarte dla wszytskich, wystarczy tylko obudzić w sobie chęć do aktywności. Wz-
mocnieniem działań informacyjno-promocyjnych jest stworzenie systemu certyfikacji „miejsc przyjaznych 
seniorom”. W ramach akcji zainicjowanej pod koniec 2011 roku, tytuł uzyskało już 12 podmiotów, kolejne 
czekają na weryfikację.

Innym z motywów naszej działalności jest promocja potencjału starzejącego się społeczeństwa. Propa-
gujemy m.in. wolontariat wśród osób dojrzałych oraz ideę „silver economy”, co ma swoje odzwierciedlenie 
w organizowanych corocznie w Poznaniu targach „Aktywni 50+”, których koordynatorem jest Centrum. 
Zainteresowanie wydarzeniem nieustannie rośnie – w 2012 roku liczba zwiedzających przekroczyła 3,5 
tysiąca, a do 130 wzrosła liczba wystawców, prezentujących produkty, usługi oraz programy społeczne 
skierowane do osób po 50. roku życia. W efekcie targi otrzymały wsparcie władz regionalnych oraz na-
brały charakteru wydarzenia ogólnopolskiego.

Z myślą o tworzeniu środowiska przyjaznego osobom starszym, Centrum podejmuje także działania 
edukacyjne oraz skierowane na promocję solidarności międzypokoleniowej. Przykładem jest m.in. mie-
sięczny cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych pod nazwą „Senioralni. Poznań”, realizowany w partners-
twie z poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku. Inauguracja wydarzenia w postaci marszu aktywnoś-
ci seniorów ulicami miasta przyciągnęła w 2011 roku kilkaset osób, które miały okazję zamanifestować, 
że mają takie samo prawo i chęci do uczenia się, uczestnictwa w życiu społecznym i w kulturze. Kilkaset 
osób w różnym wieku wzięło także udział w Międzynarodowej Konferencji Solidarności Międzypokole-
niowej zorganizowanej w maju 2012. Na jej potrzeby powstał krótkometrażowy film z udziałem seniorów, 
stanowiący przesłanie dla młodego pokolenia, który zyskał ogromną popularność w internecie.

Źródłem sukcesów Centrum jest stała współpraca ze środowiskiem organizacji pozarządowych oraz ins-
tytucji publicznych, a owocem zrealizowanych inicjatyw oraz uczestnictwa w projektach międzynaro-
dowych są powstające przy Centrum dokumenty strategiczne, stanowiące zręby lokalnych rozwiązań 
systemowych, których wdrożenie da w przyszłości szansę na tworzenie trwałych warunków do rozwoju 
dostępnego i włączającego osoby starsze środowiska.

Bogata działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych staje się przykładem dla innych miast w Polsce 
oraz jest doceniana na arenie międzynarodowej, o czym świadczyć mogą zaproszenia do dzielenia się 
doświadczeniami w ramach ogólnopolskich konferencji oraz spotkań międzynarodowych.


