Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/294/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie przyjęcia Programu „Leszczyńska Karta Seniora”

PROGRAM
„LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA”
§1
Wstęp
Seniorzy stanowią ważną i coraz większą część społeczeństwa europejskiego. Często
pojawiają się kwestie dotyczące ich włączenia do aktywnego życia w społeczeństwie i zapewnienia
im pełnego korzystania z dostępnych dóbr i przysługujących praw. Aby przybliżyć ten problem,
Parlament Europejski ogłosił rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych.
Zgodnie z danymi statystycznymi GUS Leszno liczy nieco ponad 64 700 osób. Największy
udział w tej populacji mają osoby powyżej 65 roku życia. GUS przewiduje znaczny przyrost
odsetek osób 65+ w populacji mieszkańców Leszna, który wzrośnie w 2035 r. nawet do poziomu
odpowiednio 27,5 oraz 12,7 procent. Starzenie się populacji będzie stawiało coraz poważniejsze
wyzwania i konieczność prowadzenia aktywnej polityki senioralnej.
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Cele Programu
Celem Programu „Leszczyńska Karta Seniora” jest stworzenie warunków do tego, aby starsze
pokolenie mogło nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać z dóbr kultury, brać
udział w wydarzeniach sportowych czy edukacyjnych. Program, który poprawi jakość życia
oraz wykształci
pozytywny wizerunek leszczyńskich seniorów zakłada włączenie i
zaangażowanie jednostek organizacyjnych Miasta Leszna, instytucji kultury, sportu, rekreacji,
edukacji i zdrowia, sektora organizacji pozarządowych oraz prywatnych firm i przedsiębiorców.
Udział w Programie „Leszczyńska Karta Seniora” pozwoli osobom starszym skorzystać z ulg,
zniżek i promocji ofert przygotowanych przez instytucje publiczne oraz w zakupie towarów i
usług oferowanych przez prywatne podmioty.
Zarówno instytucje publiczne jak i organizacje społeczne działające na rzecz osób starszych
przejawiają ogromne zaangażowanie w pomoc seniorom, dążąc do zaspokojenia ich potrzeb,
poprawy stanu zdrowia, samokształcenia, poszerzania wiedzy i umiejętności, przeciwdziałanie
wykluczeniu, poznawania środowiska, zaspokajania potrzeb kulturalnych i aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz poprawy sytuacji bytowej. Program „Leszczyńska Karta Seniora”
obejmuje zadania wykraczające poza obligatoryjną działalność samorządu, niezdefiniowane w
innych programach na rzecz rodziny, tworząc pakiet działań skierowanych do Seniorów
zamieszkałych i zameldowanych na terenie Miasta Leszna.
W poszerzenie i urozmaicenie oferty dla Seniorów mogą włączyć się również firmy i
przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do Programu.
W związku z powyższym ważnym celem Programu będzie szeroki udział osób i grup w
podejmowaniu dalszych działań na rzecz rozwoju usług społecznych, rekreacyjnych,
edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych dla Seniorów.

§3
Warunki otrzymania „Leszczyńskiej Karty Seniora”
1. Program „Leszczyńska Karta Seniora” skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia
mieszkających na stałe na terenie Miasta Leszna.
2. Każdy mieszkaniec po ukończeniu 65 roku życia będzie mógł złożyć wniosek o wydanie
„Leszczyńskiej Karty Seniora”, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Programu.
3. Wnioskodawca zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku o wydanie karty, przez podmioty realizujące program, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1182).
4. Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku o wydanie Karty w
terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
5. Składanie wniosków oraz odbiór Karty odbywa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Lesznie.
6. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo, a jej otrzymanie nie jest warunkowane
sytuacją dochodową wnioskującego.
7. Korzystać z ofert będzie można po okazaniu imiennej Karty Seniora wraz z dokumentem
tożsamości np. dowodem osobistym.
8. Użytkownik Karty zobowiązany będzie do ochrony karty przed jej utratą lub zniszczeniem.
9. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, na wniosek osoby uprawnionej wydany zostanie jej
duplikat.
10. Uczestnictwo w programie wygasa w przypadku zamieszkania na terenie innej gminy bądź
śmierci uczestnika.
§4
Uprawnienia wynikające z Programu
1. Uprawnienia wynikające z niniejszego Programu będą realizowane przede wszystkim przez
jednostki organizacyjne i instytucje kultury, rekreacji, sportu, edukacji Miasta Leszna,
organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz Seniorów oraz inne jednostki i instytucje
publiczne, a także podmioty prywatne wyrażające chęć uczestnictwa w Programie poprzez
złożenie pisemnej deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Programu.
2. „Leszczyńska Karta Seniora” uprawnia do korzystania z następujących instrumentów:
1) biletów ulgowych w cenie 20,00 zł za spektakl w Teatrze Miejskim w Lesznie,
2) biletów ulgowych w cenie 4,50 zł za wejście na pływalnię Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
w Lesznie,
3) 20% zniżki od obowiązujących cen biletów na ofertę własną Miejskiego Ośrodka Kultury w
Lesznie,
4) biletów ulgowych na ofertę własną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.
§5
Promocja Programu
Miasto Leszno będzie promowało Program w lokalnych mediach, poprzez strony internetowe
www.leszno.pl i www.senior.leszno.pl oraz portale społecznościowe, na których zamieszczane będą

informacje o partnerach i aktualnych zniżkach.
§6
Zasady finansowania Programu
Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dochody własne Miasta Leszno.

