
PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZEŃ, KLUBÓW 

I ZWIĄZKÓW SENIORA 
Z TERENU GMINY JANÓW LUBELSKI

Janów Lubelski, 24 maja 2022 r.



NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI DZIAŁAJĄ:

» KLUB AKTYWNYCH RUCHOWO „REKREO-STYL” 
» KLUB REKREACJI RUCHOWEJ „VITALNI”» KLUB REKREACJI RUCHOWEJ „VITALNI”
» KLUB SENIORA „JANOWIACY”
» KLUB SENIORA „LĘDZIANIE – MŁODZI DUCHEM”
» POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
» STOWARZYSZENIE KOBIET POWIATU JANOWSKIEGO



KLUB AKTYWNYCH RUCHOWO KLUB AKTYWNYCH RUCHOWO 
„REKREO„REKREO--STYL” STYL” 



Stowarzyszenie Klub Aktywnych Ruchowo
„Rekreo-Styl” powstało 20 listopada 2019 r.



Celem jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej 
w sferze: rekreacji, rehabilitacji ruchowej 

oraz sportu ,wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa.



Systematycznie (2 razy w tygodniu) prowadzone są 
zajęcia gimnastyki Pilates dla seniorów, 

organizowane są marsze z kijkami Nordic-Walking 
i wycieczki rowerowe trasami w Lasach Janowskich.



W sezonie letnim prowadzimy zajęcia na przystani 
Klubu Żeglarskiego nad Zalewem Janowskim



Braliśmy udział w Senioriadzie w Biłgoraju, 
w „Charytatywnych Biegach Mikołajkowych” 

w Modliborzycach” oraz 
w Janowskich Biegach „Wilczym Tropem”.



Realizujemy projekty: 
Rekreacja ruchowa seniorów w zdrowym stylu życia 

2020 i 2021 oraz 
Szkolenie z narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa 2021.





KLUB REKREACJI RUCHOWEJ KLUB REKREACJI RUCHOWEJ 
„VITALNI”„VITALNI”



W marcu 2019 roku grupa zaprzyjaźnionych osób 60+ 
założyła Klub Rekreacji Ruchowej „VITALNI”



Różnorodność form ruchu i aktywnego wypoczynku, 
szeroko pojęta rekreacja, zdrowy styl życia, 
popularyzowanie różnych form aktywności ruchowej 
oraz promowanie walorów i bazy 
rekreacyjno-wypoczynkowej pięknej Ziemi Janowskiejrekreacyjno-wypoczynkowej pięknej Ziemi Janowskiej
to główne cele Klubu.



Nordic walking, spacery, rajdy i przejażdżki rowerowe, 
korzystanie z basenu i kręgielni razem z wnukami to 

najbardziej popularny sposób spędzania wolnego czasu.



Uczestniczymy 
w uroczystościach 

i wydarzeniach 
w naszym mieście 

i w okolicyi w okolicy



Z okazji 380-lecia Janowa Lubelskiego 
przepłynęliśmy 380 razy basen 

w Krytej Pływalni OTYLIA



Uczestniczymy w Senioriadach,
m.in. w Sitnie, Biłgoraju i Frampolu



Wspólnie wyjeżdżamy 
w góry i nad morze



Realizujemy projekty 
oraz spełniamy się 
intelektualnie, 
ruchowo ruchowo 
i artystycznie



KLUB SENIORA KLUB SENIORA 
„JANOWIACY”„JANOWIACY”



Klub Seniora „Janowiacy” ma już 10 lat.
Przez Klub przewinęło się około 150 członków. 

W każdym roku jest nas około 70 osób.



Przy klubie działa Zespół Śpiewaczy 
złożony  z naszych członków



Swoją siedzibę posiadamy w Domu Nauczyciela.
Spotykamy się w każdą środę w Janowskim Ośrodku Kultury. 



Spotykamy się przy różnych 
okazjach, organizujemy imprezy 



Bierzemy udział w uroczystościach państwowych



oraz w imprezach promocyjnych



Organizujemy ogniska integracyjne, także międzypokoleniowe



Zorganizowaliśmy 31 wycieczek krajoznawczo – turystycznych



Odwiedziliśmy 85 miejscowości 
na terenie całej Polski.



KLUB SENIORA KLUB SENIORA 
„LĘDZIANIE „LĘDZIANIE –– MŁODZI DUCHEM”MŁODZI DUCHEM”



Klub tworzy dwudziestoosobowa grupa seniorów, 
która spotyka się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Janowie Lubelskim.



Tematyka spotkań obejmuje m.in. 
zagadnienia z dziedziny historii, kultury, religii, społeczne, 

obyczajowe, zdrowia oraz tradycji.



Uczestniczymy w cyklicznych  ćwiczeniach relaksacyjnych 
przy muzyce



Dbamy o zdrowy styl życia i prawidłowe odżywianie



Uczestniczymy w wycieczkach edukacyjnych



oraz w spotkaniach integracyjnych



Wolontariat nie jest nam obcy

» dbamy o groby rozsiane po Lasach Janowskich
» sprzątamy otoczenie m.in. akcja sprzątania na Kruczku
» organizujemy sąsiedzkie zakupy, podwożenie » organizujemy sąsiedzkie zakupy, podwożenie 
» w planach mamy czytanie bajek w janowskich przedszkolach 



POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓWRENCISTÓW I INWALIDÓW

ODDZIAŁ REJONOWY W JANOWIE LUBELSKIMODDZIAŁ REJONOWY W JANOWIE LUBELSKIM



Związek liczy ok. 261 członków, 
z czego niespełna 200 na terenie gminy Janów Lubelski. 

Posiadamy 3 Koła Terenowe. 

Jest to największa 
liczebnie organizacja 

pozarządowa 
na  terenie gminy 

Janów Lubelski. 



Związek skupia w swoim składzie osoby starsze 
oraz ok. 87 osób posiadających 

orzeczenia o niepełnosprawności



Działalność Związku jest różnorodna 
z naciskiem na spotkania integracyjne.

Realizujemy dwa standardowe bloki tematyczne imprez: 
wiosną związane z obchodami Światowych Dni Inwalidy, 

a jesienią Obchody Dni Seniora. 



Realizujemy projekty



Projekt 
„Aktywny Dziadek, 

Aktywna Babcia”Aktywna Babcia”



Przy Związku funkcjonuje Teatr Tradycja



Jest u nas oddział Lubelskiej Szkoły 
Super Babci i Super Dziadka.



Mamy zespół Szpy-Ciary 
oraz aktywną grupę 

Nordic WalkingNordic Walking



Organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne



Bierzemy udział w lokalnych imprezach, organizujemy konkursy



STOWARZYSZENIE KOBIET STOWARZYSZENIE KOBIET 
POWIATU JANOWSKIEGOPOWIATU JANOWSKIEGO



Nasze stowarzyszenie działa od 2003 roku



Celem działalności jest m. in. podejmowanie działań 
na rzecz lokalnej społeczności, 

w tym osób niepełnosprawnych, 
jak również promocja Ziemi Janowskiej.



Spotykamy się przy różnych okazjach



Propagujemy zdrowy styl życia



Organizujemy wycieczki



Kultywujemy tradycję ludową Ziemi Janowskiej, 
organizujemy warsztaty rękodzielnicze



Aktywnie uczestniczymy w imprezach promocyjnych



Zdobywamy nagrody



Jesteśmy aktywni 
w Internecie



PRZYKŁADOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYKŁADOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
DLA SENIORÓWDLA SENIORÓW

NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKINA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI



UCHWAŁA NR XXIX/249/21 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM 
z dnia 9 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
(29 kwietnia 2021 r. uchwała zmieniająca)



Gminna Rada Seniorów liczy 15 członków.
Została powołana na lata 2021-2023



Przewodnicząca Rady - Izabela Wydra
Wiceprzewodnicząca - Urszula Pachuta

Sekretarz - Halina Pawusiak



Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Starszych 
na lata 2019-2030 „Janów Lubelski dla seniorów”

Celem jest profilaktyka i ochrona zdrowia, problemy osób starszych Celem jest profilaktyka i ochrona zdrowia, problemy osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje powyższy cel m.in. poprzez: 
organizację i zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym 

w formie usług opiekuńczych lub zapewnienia miejsc 
w domach pomocy społecznej. 

Dodatkowo OPS zatrudniał asystentów osobistych 
osób niepełnosprawnych.



Przykładowe przedsięwzięcia: 
„Aktywny Senior” i „Zdrowy i Aktywny Senior”



Program „Wspieraj Seniora”

Program adresowany był do osób 
w wieku 70 lat i więcej, w szczególnych 
przypadkach również do osób poniżej 70 
roku życia. roku życia. 
Do programu zgłoszono przez CAS 21 
osób. 
Pracownicy realizujący program głównie 
dostarczali żywność, leki, pomagali w 
zorganizowaniu prac porządkowych 
oraz prowadzili rozmowy wspierające. 
W ramach programu zakupiono środki 
ochrony osobistej oraz materiały 
promujące program.



Janowscy Seniorzy wykazują się dużą aktywnością w pozyskiwaniu 
środków finansowych na realizację swoich planów i zamierzeń. 

Seniorzy realizują projekty

Rokrocznie stowarzyszenia skupiające Seniorów składają wnioski  
w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Burmistrza Janowa 
Lubelskiego lub z własnej inicjatywy i występują o wsparcie finansowe. 

W roku 2021 dla organizacji senioralnych na integrację oraz działania 
promujące zdrowy i aktywny tryb życia z budżetu Gminy Janów Lubelski  
udzielono dotacji na łączną kwotę 17 800 zł.



Oferta Krytej Pływalni 
OTYLIA

W każdą sobotę w godz. 9.00-10.30 
wstęp gratis

Zajęcia dla osób „III wieku”
Są to zajęcia rekreacyjno–zdrowotno–ruchowe przy muzyce, 
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.
Zajęcia mogą odbywać się 2 razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki 
w godz. 12.00-13.00).  Koszt godziny zgodny z aktualnym cennikiem.
Kryta Pływalnia czeka na zgłoszenia.



Wieczorki muzyczne
w okresie wakacyjnym – czwartki dla Seniorów



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Katarzyna Dzadz
Referat Promocji i Rozwoju

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim


