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Od lutego:
nowości
w naszym menu

Stowarzyszenie AS
poprowadzi płockie
Centrum Aktywności Seniora

Początek roku, to czas nowych pomysłów, planów i pewnych zmian. Także w naszym
restauracyjnym menu. Z myślą
o naszych klientach, ich oczekiwaniach i potrzebach wprowadzamy nowe dania. A także
zaproponujemy specjalnie opracowane zestawy dietetyczne dla
cukrzyków, czy osób podwyższonym poziomem cholesterolu.

Początek roku, to dla Stowarzyszenia Aktywny Senior wiele nowych pomysłów i zadań. Jedno z nich, bardzo
obszerne, będzie realizowane dzięki wygranemu konkursowi na prowadzenie w Płocku Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 6. Miejsca, w którym przygotowaliśmy dla seniorów wiele ciekawych aktywności, ale
także będziemy tworzyli platformę współpracy dla innych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, środowiska
akademickiego, szkolnego i firm działających w Płocku.
dokończenie na str. 3

więcej str. 7
Nie czekamy
– cały czas pomagamy seniorom

1000 paczek dla
naszych seniorów

Mamy kolejne
wyróżnienie

Pandemia nam także pokrzyżowała wiele planów i zamierzeń.
W tym również jedno z naszych najpiękniejszych dorocznych spotkań - Wigilię. I zamiast w gronie kilkuset osób, razem z naszymi
seniorami na świątecznej wieczerzy ten dzień celebrowaliśmy zupełnie inaczej.

W V edycji konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii
Społecznej” Stowarzyszenie AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”. Bardzo cieszymy się, że nasza organizacja już po raz
czwarty została doceniona przez Kapitułę konkursu i znalazła się
w gronie laureatów.

Mimo trudnej sytuacji działamy i pomagamy naszym seniorom. Jedną z form naszego
wsparcia dla seniorów jest działająca w Stowarzyszeniu AS
od kilku miesięcy infolinia dla
seniorów

więcej str. 8-9
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felieton
Podsumowanie
minionego
roku właściwie możemy zamknąć
w wiele mówiących trzech słowach: dziękujemy, że byliście.
Bo to od seniorów, od przyjaciół,
od sympatyków zaczęła się nasza
historia. Historia, która każdego
kolejnego roku trwa, rozwija się,
pięknieje. Bez Was, waszych potrzeb, waszego wsparcia nie byłoby kolejnych pomysłów, działań, akcji, spotkań, projektów.
Na szczęście w minionym roku
były mimo, że pandemia mocno nas paraliżowała. I cieszymy
się, że w sferze pomagania, która jest dla nas kluczowa, udało
nam się wiele zrobić. To dla nas
bardzo ważne, bo przecież właśnie w czasie pandemii seniorzy
potrzebowali i potrzebują najwięcej wsparcia, jeszcze więcej
uwagi. Stosując się do wszelkich
zaleceń staraliśmy się zatem pomagać najbardziej i najlepiej jak
tylko się dało.
Co zrobiliśmy? W 2020 roku
cały czas trwała akcja zawieszony obiad. Z podarowanych
Waszych i naszych 58765 obiadów (zestawów, zup i drugich
dań) pomogliśmy setkom jak nie
tysiącom seniorów i potrzebujących. Wszystko dzięki Wam.
W ciągu dwóch przedświątecznych dni wydaliśmy prawie 1000
paczek świątecznych dla członków Stowarzyszenia Aktywny
Senior, ale też dla ogromnej
grupy osób samotnych, potrzebujących, wymagających wsparcia
i pomocy. Przekazaliśmy wigilijne paczki i podarowane od
naszych sympatyków oraz wykonane przez naszych seniorów ciepłe czapki z szalikami dla osób
bezdomnych.
Odwiedziliśmy
blisko 700 osób samotnych, które w tym roku spędzały święta
w samotności lub wśród dalszej
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Owszem, było trudno, ale udało się zrobić wiele dobrego

Kochani!

rodziny. Między innymi dzięki
ogromnej rzeszy ludzi wielkich
serc udało się przygotować 4900
porcji jedzenia w tym barszcz
czerwony, uszka, pierogi, kapusta wigilijna, obiad na pierwszy
dzień świąt. W okresie tygodnia
przed świętami, wydaliśmy 1100
obiadów zawieszonych, a dodatkowo zabezpieczyliśmy potrzebujących w żywność na święta.
Dzięki wspólnemu działaniu udało nam się zorganizować pomoc
wigilijną.
Kochani rok 2020 był szczególny dla nas wszystkich. Był bardzo wymagający, nacechowany
mnóstwem ludzkich dramatów,
bólu i strachu. Nikt z nas przecież nie przewidział, że będziemy
się musieli zmierzyć z tą straszną chorobą, która pochłonęła

już ponad milion ofiar na całym
świecie. Jak zapewne się domyślacie, w sposób szczególny pandemia dotknęła i dotyka
właśnie Seniorów. Od wybuchu
pandemii w marcu 2020 roku,
jako Stowarzyszenie rozpoczęliśmy szereg działań, aby wesprzeć
tych najbardziej bezbronnych
i zmuszonych do jeszcze większej
izolacji a co za tym idzie jeszcze
większej samotności. Ale także
szereg działań pozwalających
nam przetrwać.
Nasze Stowarzyszenie musiało
zamknąć wszystkie prowadzone
restauracje, w których przecież
codziennie seniorzy mogli zjeść
pełnowartościowy, dwudaniowy
obiad w specjalnej, rabatowej
cenie. Obniżyło to bardzo nasze przychody, które mogliśmy

www.aktywnysenior.org.pl/

przekazywać na pomoc właśnie
seniorom. Jednak nie poddaliśmy
się i podczas zamknięcia restauracji dowoziliśmy obiady do domów naszych seniorów. Szwalnia
seniora, w której na co dzień szyjemy naszego, kochanego Skrzata
Helpika zaczęła szyć maseczki
ochronne, które przekazywaliśmy
instytucjom, firmom, ale również
naszym seniorom. Szyliśmy również fartuchy z fizelinowe i odzież
ochronną dla szpitali. Robiliśmy
i robimy dalej co możliwe, by
wspierać, pomagać a często i ratować. Uruchomiliśmy specjalną
infolinię COVIDOWE SOS dedykowaną w sposób szczególny seniorom. Infolinia służy niesieniu
pomocy, w bardzo czasem prozaicznych rzeczach jak wyniesienie śmieci, wyprowadzenie psa,
czy realizacji recepty z apteki
,ale infolinia to również miejsce,
które ostatnio stało się dla seniorów jedynym miejscem spotkania
drugiego człowieka. Dzięki infolinii prowadzimy zwykłe rozmowy, które powodują, że seniorzy,
choć na chwilę nie czują osamotnienia. Doskonale zdajecie
sobie sprawę z tego, jak izolacja
wymagana przez pandemię wpłynęła na stan naszych Seniorów.
To wszechogarniający strach,
samotność i ta bezradność, która powoduje, że seniorzy czują
się coraz bardziej zagubieni.
Brak kontaktu, brak możliwości
wyjścia z domu, paraliżujący
strach i dominująca cisza to słowa, które cechują rzeczywistość
seniorów w tym dramatycznym
czasie. Myślimy również o tych,
którzy niestety przegrali walkę
z wirusem mimo ogromnej woli
walki i chęci do życia. To, co
nas wszystkich spotkało w bieżącym roku jest potwornym doświadczeniem, które już na zawsze zmieni nasze życie, nasze
relacje i naszą przyszłość. Jedno
wiemy na pewno, nie wolno się
nam poddawać, musimy walczyć
o lepsze jutro dla siebie i tych
wszystkich, którzy są bezbronni
i bezradni. Nasze Stowarzyszenie
prowadzi cały czas szeroką akcję
Zawieszony Obiad. To właśnie
dzięki Waszej ofiarności możemy
codziennie wydawać bezpłatne
obiady najbardziej potrzebującym i nie są to tylko seniorzy,
ale również matki samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne czy bezdomne. To
pokazuje, że mimo tej bezsilności
i strachu, w których wszyscy się
znaleźliśmy, jesteśmy w stanie

nieść pomoc i okazywać braterską wieź, która przenosi góry. Za
to wszystko serdecznie i z całego
serca Wam dziękujemy i prosimy,
byście dalej pomagali nam nieść
pomoc i ratunek zwłaszcza teraz,
gdy najsłabsi w sposób szczególny potrzebują naszej obecności. I nadal nie poddajemy się.
Zawieszony obiad, wigilijny
prezent dla seniora, covidowe
sos, spotkania z seniorami na
zajęciach dopóki to było jeszcze możliwe, to wszystko udało
się zorganizować dzięki temu,
że posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne i logistyczne,
by móc zrealizować te zadania. Ale przede wszystkim dlatego, że mamy pełen gorących
serc sztab ludzi, pracowników
Stowarzyszenia, którzy zajęli
się przygotowaniem i dostarczeniem prezentów, realizacją
zajęć. Posiadamy drużynę niezawodnych kierowców i flotę
samochodów, którymi dostarczaliśmy prezenty. Cieszymy się, że
nasz pomysł, praca zaowocowały
chwilą radości i świadomości,
że nikt nie jest sam, że jesteśmy
z nimi - najbardziej potrzebującymi i osamotnionymi. Mamy nadzieję, że ta krótka wizyta w domach Seniorów dała poczucie, że
jest ktoś, kto o nich pamięta. I że
mimo tych wszelkich przeciwności, lęku osamotnienia chcemy
być razem, chcemy o sobie pamiętać, chcemy wspólnie choć
przez chwilę cieszyć się świętami.
Z wielkim wzruszeniem mówimy i myślimy o tym, że naszym działaniom, świątecznym
wizytom towarzyszyło mnóstwo
emocji, dobrych emocji. A dzięki
naszemu wspólnemu działaniu
daliśmy świadectwo naszej jedności z tymi, którzy są osamotnieni i czują się zapomniani. Być
może dzięki tej akcji w wielu sercach pojawiło się przekonanie, że
mimo tragedii i sytuacji w jakiej
wszyscy się znaleźliśmy to jednak
potrafimy być razem.
Bądźcie zdrowi i cieszcie się
każdą, wspólnie spędzoną chwilą. Życzymy Wam byście nigdy
nie czuli się samotni, a każdy
dzień waszego życia niech będzie
przepełniony pozytywną siłą dawania siebie innym.
Dzisiaj życzymy spokoju
w zdrowiu i prosimy Was bądźcie
z nami dalej w tym Nowym 2021
mamy nadzieję lepszym Roku.
Zarząd Stowarzyszenia AS
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z ż y cia AS’a
dokończenie ze str. 1
Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania
Aktywności
Seniorów AS wygrało konkurs
na realizację zadań publicznych
w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym.
Zadanie obejmuje także doskonalenie systemu wsparcia dla
seniorów i prowadzenie Centrum
Aktywności Seniora przy ulicy
Otolińskiej 6 w Płocku. Konkurs
jest rozstrzygnięty na 3 lata.
W tym czasie Stowarzyszenie
AS będzie realizowało zajęcia
dla seniorów zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami. W przygotowanej ofercie są zajęcia tematyczne z ekspertami, zajęcia
warsztatowe, wykłady, zajęcia
plenerowe zapewniające aktywność fizyczną i psychiczną seniorom. Uwzględnione
są różnego rodzaju działania
zapewniające seniorom udział
w wydarzeniach miejskich, nawiązywanie kontaktów i współpracę z miejskimi szkołami,
uczelniami, placówkami kultury,
służby zdrowia. Zaplanowane
są spotkania pozwalające nam
realizować integrację wewnątrz
i międzypokoleniową.
Wyniki konkursu opublikowano w dniu 31 grudnia w zarządzeniu prezydenta numer 2072/2020
( otwarty konkurs na realizację
zadań publicznych w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmującego prowadzenie Centrum
Aktywności Seniora przy ulicy
Otolińskiej 6 w Płocku w latach
2021 – 2023.). Na każdy rok
działalności Stowarzyszenie AS,
jako podmiot realizujący zadanie, ma przyznaną z budżetu
miasta Płocka dotację w wysokości 150 tysięcy złotych. – To
kolejny, ważny etap w rozwoju
i działalności naszej organizacji – mówi Rafał Chmielewski,
prezes
Stowarzyszenia
na
Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów AS. – Etap poprzedzony kilkuletnimi działaniami
na rzecz seniorów w Mławie
i Płocku, w bardzo szerokim
i różnorodnym zakresie, dający nam znajomość potrzeb
i oczekiwań tej grupy wiekowej.
Zaproponowany harmonogram
zajęć jest odpowiedzią na potrzeby, pasje i zainteresowania
naszych seniorów. Cieszymy się,
że bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach we
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Stowarzyszenie AS poprowadzi płockie
Centrum Aktywności Seniora
współpracy z seniorami mamy
możliwość
ich
kontynuacji
w takiej formule – prowadzenia
Centrum Aktywności Seniora.
Tak jak i przy wielu naszych
projektach do współpracy zapraszamy inne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Bo to jest
miejsce, gdzie możemy wspólnie
ze sobą być, wspierać się, pomagać dawać impuls do tworzenia dobrych praktyk – tworzenia razem czegoś wspaniałego,
potrzebnego – dodaje prezes
Chmielewski.

samotność. – Kolejny ważny
aspekt potrzeby cyklicznych działań dla tej grupy wiekowej wynika chociażby z ostatniej sytuacji
– pandemii. To czas, który pokazał nam, że właśnie seniorom potrzebna jest największa uwaga,
pomoc pozwalająca chronić ich
przed narastającą samotnością,
lękiem, obawą o to co będzie kolejnego dnia. Tu odpowiedzią jest
także CAS, pozwalający nieść
wsparcie w formie poradnictwa,
rozmów, pomocy w realizowaniu codziennych czynności. Przy
zachowaniu reżimu sanitarne-

wiedzę i doświadczenie gwarantujące zrealizować ofertę będącą merytoryczną odpowiedzią
na potrzeby i oczekiwania osób
w starszym wieku.
W swojej ofercie działań
i pomocy zapewnianej seniorom już od 5 lat, mamy na stałe
wprowadzone różnego rodzaju
formy podnoszące jakość życia
seniorów cenione przez naszych
odbiorców, co zresztą potwierdza ilość uczestników biorących
w nich udział. Z powodzeniem
realizujemy tak ważną w obecnych realiach ideę integracji we-

Bank Usług,
wolontariat seniora
Jak
zaznacza
prezes
Chmielewski,
prowadzenie
Centrum Aktywności Seniora
(CAS) wpisuje się w działalność
Stowarzyszenia AS, które powstało z myślą o osobach starszych. Po to, by jednoczyć seniorów, pomagać im, zwiększać ich
aktywność w lokalnych środowiskach proponując i organizując
różnorodne formy działalności,
aktywności. Zapobiegać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób w wieku 60+.– To jest
fundament naszej działalności.
Spotykamy się i działamy z seniorami we wszystkich ważnych
dla nich aspektach i obszarach.
Począwszy od przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej, naukowej, profilaktycznej, międzypokoleniowej. Po
działania związane z aktywnym
udziałem w życiu miasta. Nie bez
powodu motto naszej działalności brzmi: „Ciesz się życiem razem z nami”. Takimi słowami zapraszamy wszystkich, którzy chcą
wspólnie spędzać czas rozwijając
swoje talenty, pasje i zamiłowania. I to motto wpisuje się oczywiście w działania, które zaplanowaliśmy w Centrum Aktywności
Seniora – przedstawia zakres
zajęć zaplanowanych do realizacji w ramach CAS Michał Jaros,
wiceprezes Stowarzyszenia AS,
dodając, że kwestia wsparcia dla
seniorów wymaga podejmowania wciąż kolejnych zadań mających stanowić wsparcie dla tej
grupy społecznej. Co jest szczególnie ważne z uwagi na zmiany
demograficzne. I mocno obecną
w życiu codziennym seniorów

Podczas ubiegłorocznych zajęć zorganizowaliśmy wystawę poświęconą Obrońcom Płocka 1920
go jesteśmy w stanie zapewnić
ogromne ważne wsparcie, dające poczucie troski, pamięci
i zapewnienie, że jest miejsce,
są osoby, które pomogą – mówi
wiceprezes Jaros, dodając, że
Stowarzyszenie AS w czasie
pandemii realizuje taką formułę
wsparcia
poprzez
autorski
projekt covidowe SOS.
Realizacja powyższego zadania wpisuje się w dotychczasowy zakres wsparcia zapewnianego i prowadzonego
przez Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania
Aktywności
Seniorów AS dla osób w wieku 60+. Co ważne zasięg naszej
działalności
(Stowarzyszenie
skupia ponad 10 tysięcy członków na terenie Płocka, powiatu płockiego, Mławy, powiatu
mławskiego, powiatu ciechanowskiego, powiatu płońskiego)
oraz gama oferowanych seniorom form aktywności i zakres aktywizacji pozwolił nam zdobyć
www.aktywnysenior.org.pl/

wnątrz i międzypokoleniowej.
Tu prowadzimy ścisłą współpracę z lokalnymi ośrodkami,
instytucjami kultury, oświaty,
placówkami służby zdrowia,
pomocy społecznej, ośrodkami
akademickimi.
Nasza kompleksowa i wszechstronna działalność pokazuje, że
czas wchodzenia w okres seniora
i bycia nim wymaga tego, by zapobiegać zjawisku marginalizacji
i wykluczenia społecznego osób
starszych, samotnych, będących
już po okresie aktywności zawodowej. Mamy na to pomysł.
Pokazujemy jak czas starości
dobrze i pięknie wykorzystać,
aby pomóc sobie i pomagać innym. Jak odnaleźć się w tej nowej, ale niezwykle ważnej dla
samych siebie i najbliższych roli.
Dbając zarazem o swoje zdrowie,
swoje potrzeby, oczekiwania. –
Działając w ramach CAS chcemy
po raz kolejny przełamać stereotyp, że senior, to człowiek bierny,

spędzający czas w czterech ścianach własnego domu. Chcemy
pokazać, że musi być inaczej.
A doświadczenie seniorów może
stanowić bazę do realizowania
doskonałych przedsięwzięć będących motorem napędowym
dla młodych grup wiekowych.
Temu właśnie chcemy się w sposób szczególny zająć w Płocku.
Centrum Aktywności Seniora
przy ulicy Otolińskiej stanowi
niewątpliwie doskonałą bazę do
rozpoczęcia tych działań. Samo
miasto i jego inicjatywy stanowią
doskonałą ofertę i przestrzeń do
rozwoju środowiska seniorskiego
i pobudzania go do aktywnego
udziału w budowaniu społeczności lokalnej. Nasza propozycja
działań w Płocku jest sprawdzonym modelem, który naszym zdaniem zyska wielu zwolenników.
Jesteśmy przekonani, że zaproponowane działania już niebawem
okażą się efektywne i widoczne
– mówi wiceprezes Jaros.
Zajęcia będą prowadzone
w III modułach: zajęcia o charakterze edukacyjnym, zajęcia o charakterze rozwojowym, działania
w obszarze integracji międzypokoleniowej. Przygotowaliśmy
dla uczestników szereg zajęć od
warsztatów ekologicznych, fotograficzno – filmowych, obsługi
urządzeń związanych z nowymi technologiami, po spacery
po Płocku, zajęcia z udzielania
pierwszej pomocy, lektoraty językowe, zajęcia taneczne,
sportowe, zajęcia z wiedzy obywatelskiej, maratony szaradziarskie. Zaplanowane są spotkania
z dietetykami, farmaceutami,
trenerami personalnymi. Będą
udzielane bezpłatne porady
prawne. Zaprosimy seniorów do
udziału w tworzeniu wydawanej
przez stowarzyszenie AS gazecie „Aktywny Senior”, udziału
w wyjątkowej formule pomocy
seniorom przez seniorów „Bank
Usług”, czy wreszcie wsparcia
seniorów dla dzieciaków w ramach senioralnego wolontariatu
„Poczytaj mi babciu” (udzielanie
korepetycji dzieciakom, pomoc
w odrabianiu lekcji). Będziemy
prowadzili
klub
dyskusyjny „Rozmaitości” z udziałem
uczniów płockich szkół, studentów, mieszkańców Płocka.
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ak t ualności AS’a
Nie czekamy – cały czas pomagamy seniorom

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Covidowe SOS

Mamy kolejne
wyróżnienie

Mimo trudnej sytuacji działamy
i pomagamy naszym seniorom.
Jedną z form naszego wsparcia dla seniorów jest działająca
w Stowarzyszeniu AS od kilku
miesięcy infolinia dla seniorów. To nasza droga kontaktu
z członkami AS’a, ale przede
wszystkim droga pomocy w codziennych sprawach. Pomocy
szczególnie istotnej w czasie
pandemii, kiedy seniorzy z troski o swoje zdrowie pozostają
w domach.
W naszym Stowarzyszeniu
rozmowa i bycie razem, to najważniejsze sprawy. Dlatego
już na początku pandemii uruchomiliśmy infolinię wsparcia:
covidowesos dla seniorów.
Szczególnie teraz, w czasie
kiedy nasze życie ponownie
toczy się w epidemiologicznych rygorach ważne jest każde wsparcie.
Codziennie jesteśmy do dyspozycji naszych seniorów, dzwonimy, czekamy na telefony i pomagamy. Najczęściej w zrobieniu
zakupów, zrealizowaniu recepty,
opiece nad domowym pupilem,
dostarczeniu obiadu do domu. Wiemy, że dla seniorów to szczególnie ciężki czas. Ale nie dajemy

się. I walczymy z ich samotnością, lękiem wiedząc dobrze jak
bardzo jest potrzebne takie
wsparcie – mówi Michał Jaros,
wiceprezes Stowarzyszenia na

Rzecz Wspierania Aktywności
seniorów AS.
Infolinia powstała z myślą
o tym, aby wspierać seniorów
w każdy potrzebny im i możliwy
sposób. Nam, tak jak wszystkim
najbardziej brakuje codziennych spotkań, rozmów i wiemy
jak bardzo samotność w czasie pandemii dotyka seniorów.

Oczywiście z niecierpliwością
czekamy na ten czas, kiedy wrócą
nasze spotkania, wyjazdy, spacery. A nasze Centrum AS wypełni
się gwarem, spotkaniami, wspólnymi działaniami.- Odbyliśmy
dziesiątki
terapeutycznych
rozmów. Dostarczaliśmy zakupy do domów seniorów,
którzy ze względów zdrowotnych nie mogą sami ich
zrobić. Wspieraliśmy osoby
będące w kwarantannie, dowożąc zakupy czy lekarstwa.
Z naszych telefonicznych kontaktów wiemy jak ważna i potrzebna jest świadomość, że
są osoby, które pomogą, wysłuchają, porozmawiają. Bo
właśnie często rozmowa jest
tym najbardziej potrzebnym
wsparciem – mówi Katarzyna
Strusińska, z działu statutowego Stowarzyszenia AS.
Póki co jeszcze nie działamy z pełnym rozmachem. Ale
staramy się być jak najbliżej
spraw seniorów. Dla nas to czas
pełnej mobilizacji, aby pomagać
jeszcze bardziej i więcej.
Do dyspozycji osób potrzebujących naszego wsparcia
są numery telefonów infolinii
Stowarzyszenia AS: 791 187 282
i 791 187 262.

W V edycji konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii
Społecznej” Stowarzyszenie
AS otrzymało wyróżnienie
w kategorii „Rozwój”. Bardzo
cieszymy się, że nasza organizacja już po raz czwarty została doceniona przez Kapitułę
konkursu i znalazła się w gronie laureatów .
Tegoroczna piąta już edycja współzawodnictwa, którego
pomysłodawcą
jest
Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej,
obejmowała trzy kategorie konkursowe: „Rozwój”, „Reintegrację”
i „Odpowiedzialność”.
Wyróżnienia Mazowieckiej
Marki Ekonomii Społecznej

ekonomii społecznej, jest to
niezwykle ważne wyróżnienie.
Dziękujemy, że nasza codzienna praca, podejmowane kierunki
działań i zakres realizowanego wsparcia został zauważony
i doceniony. Wyróżnienie zostało
przyznane za realizowanie ciekawych przykładów przedsiębiorczości społecznej wpisujących
się w potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska.
Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania
Seniorów
AS
czwarty raz zostało uhonorowane znakiem Mazowieckiej
Marki Ekonomii Społecznej.
Ponowna obecność w gronie
laureatów jest dla nas wielkim
uznaniem. Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Aktywności

Pomagamy razem
z mławskim Patrolem
Stowarzyszenie Aktywny Senior dołącza do pomocy osobom
bezdomnym razem z Grupą Zalewski Patrol. Wspólnie dla najbardziej potrzebujących działamy
już kolejny raz. Tym razem znów
dzielimy się dobrem i przekazujemy posiłki podarowane w ramach
prowadzonej przez Stowarzyszenie AS akcji #zawieszonyobiad.
Grupa Zalewski Patrol, tak jak
i Stowarzyszenie AS, codziennie
wspiera osoby bezdomne. My
realizując między innymi akcję
zawieszony obiad, dzięki której
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codziennie przekazujemy ciepły
posiłek w Mławie i Płocku prawie 200 osobom. Mławski Patrol
codziennie przemierza zaułki
miasta, klatki schodowe, piwnice, altanki, pustostany podczas
nocnych patroli, aby pomagać
przebywającym tam osobom
bezdomnym. Przekazywać jedzenie, ubrania, środki czystości.
– Nasza współpraca pokazuje, jak można wspólnie pomagać
osobom, którym samodzielnie się
to nie udaje. Dla nas niezwykle
ważne jest to, abyśmy z pomocą docierali do jak największego

grona potrzebujących. To jest
istota i sens naszej działalności. Szczególnie tam, gdzie jest
najtrudniej, najgorzej. Gdzie
szanse na samodzielne wyjście
z kryzysu, trudnej sytuacji są
małe. I pomoc drugiego człowieka jest ostatnią deską ratunku – mówi Rafał Chmielewski,
prezes
Stowarzyszenia
na
Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów AS.
Posiłki przekazywane osobom bezdomnym przygotowuje
restauracja Gary Babci Krysi
w Mławie.

www.aktywnysenior.org.pl/

przyznawane
są
rokrocznie
przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego. Trafiają do wyróżniających się w lokalnym środowisku podmiotów ekonomii
społecznej oraz osób i instytucji
z otoczenia ekonomii społecznej wspierających propagowanie
tej formy przedsiębiorczości na
Mazowszu.
Dla naszego Stowarzyszenia
działającego
jako
podmiot

Seniorów AS otrzymało wyróżnienie w kategorii „Rozwój”.
Jako jedyny podmiot reprezentujący rejon Mławy i Płocka.
Centrum Polityki Społecznej
organizuje konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu od 2016
roku. Najlepsze z nich otrzymują znak Mazowieckiej Marki
Ekonomii Społecznej.
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o nas
U Babci Krysi

Dla każdego coś dobrego
Gotowanie to dla nas pasja, przyjemność. Zatem ciągle zmieniamy, urozmaicamy, zaskakujemy. Mieszamy smaki, kolory. Cenimy tradycję, ale także
szanujemy nowoczesność. Zatem obok klasyków w naszym menu nie brakuje
lekkich sałatek, dań regeneracyjnych, czegoś współczesnego z nutą tradycji.
Zmienione, ale zawsze smaczne. No cóż Babcia Krysia zadba o każdego.
Myślimy o tych zabieganych i zapracowanych, którzy nie mają czasu na gotowanie, a cenią sobie odżywcze posiłki. Dla nich mamy specjalną ofertę
posiłków regenerujących..
Nad domowymi smakami potraw codziennie pracuje
kilkunastoosobowy
zespół.
A szefowe kuchni Garów Babci
Krysi w Mławie i Płocku dbają o to, by przypominać i serwować smaki domowych dań.
Takich z dzieciństwa, jak od
babci. Lista długa, różnorodna, zaskakująca smakami. A na
niej nasz numer 1 domowe,
ręcznie lepione pierogi, uwielbiana przez naszych klientów
babka ziemniaczana, czy powalający placek po węgiersku.
Uwierzcie, że to nie koniec.
Kulinarne klasyki, co to się im
nikt nie oprze mamy opanowane do perfekcji. Chcecie się
przekonać. Zatem to już czas,
żeby do nas zajrzeć

Szczegółach, które się zapamiętuje i chce więcej. Dlatego
w naszym menu jest coraz
więcej propozycji, nowych
smaków.
Mamy
spersonalizowaną ofertę, uwzględniającą wszystkie oczekiwania.
A naszą działalność elastycznie dopasowujemy do oczekiwań naszych klientów i panującej sytuacji. Stąd w naszej ofercie mamy cateringi,

Nasza flota
powiększa się
W naszym działaniu pozwalającym utrzymać jakość i zadowolenie klientów bardzo ważny jest
czas. Dlatego nasza flota musi
być na tyle duża, abyśmy zdążyli
utrzymać ustalenia godzinowe i na
czas dojechać do naszych klientów
z zamówionymi daniami.

Czas, to jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych
wyznaczników naszej pracy.
Dlatego zarząd podjął decyzję
o powiększeniu floty obsługującej
restauracje w Mławie i Płocku. –

Codziennie pracujemy nad
jakością, smakiem, wyglądem
naszych dań. Wszystko starannie dopracowane. Bo my wiemy,
że diabeł tkwi w szczegółach.

ich przed niepotrzebnym wyjściem z domu w czasie pandemii.
Usługa ta jest prowadzona od początku pandemii. Dzięki temu kilkuset seniorów codziennie ma dowożone świeże obiady do domu.
Mając na uwadze trudną sytuację
i bezpieczeństwo seniorów zapewniamy dowóz obiadów prosto
pod drzwi domów i mieszkań.
Takie wsparcie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów
zapewniamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli. Chcemy,
aby bez konieczności wychodzenia z domu seniorzy mieli świe-

posiłki dla osób przebywających
n a kwarantannie. Myślimy
o wszystkich. Zapewniając obiady na dowóz i na wynos (https://
www.odbabcikrysi.pl/).

Od lutego: nowości w naszym menu
Początek roku, to czas nowych
pomysłów, planów i pewnych
zmian. Także w naszym restauracyjnym menu. Z myślą o naszych klientach, ich oczekiwaniach
i potrzebach wprowadzamy nowe
dania. A także zaproponujemy
specjalnie opracowane zestawy
dietetyczne dla cukrzyków, czy
osób podwyższonym poziomem
cholesterolu.
W naszych wszystkich działaniach stawiamy na jakość
produktów, świeżość i domowy
smak. Odpowiadamy także na
oczekiwania naszych klientów,
a w pierwszej kolejności oczywiście seniorów. – Zgodnie
z tą maksymą naszych działań
od początku lutego pojawią się
pewne zmiany i nowości. Czyli
zestawy dietetyczne dla osób
z cukrzycą czy podwyższonym
poziomem cholesterolu. Wiemy,
że jest potrzeba, aby takie właśnie
potrawy pojawiły się w naszym
menu. Bo wśród seniorów jest
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dużo osób z problemami zdrowotnymi, które nie mogą jeść dań
w ramach zestawu dnia. Dania
te dla członków Stowarzyszenia
AS będą dostępne z 50% rabatem. Zaproponujemy także nowe

dania jak między innymi pyszne,
lekkie pierogi z kaszą i szpinakiem przygotowane przez szefową kuchni Garów Babci Krysi

w Mławie – panią Irenkę - przedstawia plany dotyczące zmian
w menu Rafał Chmielewski,
prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów
AS.
Jak zawsze najważniejsza
jest dla nas jakość. Dlatego
zmiany dotyczyć będą również
czasu przygotowywania dań
z karty. Każde zamówione danie będzie przygotowywane dla
klientów dopiero po złożeniu
zamówienia. – Zdecydowana
większość potraw najlepiej
smakuje przygotowana „na
świeżo”. I taki właśnie produkt
chcemy dostarczać. Do maksimum skracając czas pomiędzy
jego przygotowaniem w kuchni,
a przygotowaniem do odbioru
przez klienta. To w połączeniu
z najwyższą jakością składników i stosowanych produktów
decyduje o smaku potraw – mówi
Rafał Chmielewski.
Wszystkie zmiany w menu
będą obowiązywały od 1 lutego.
www.aktywnysenior.org.pl/

Mimo niesprzyjających z powodu
pandemii okoliczności staramy
się działać tak, aby jakość naszej
pracy realizowana była w jak
najbardziej optymalny sposób.
Jednym z warunków pozwalających spełnić nasze, jak i klientów oczekiwania jest to, aby nasi
kierowcy dotarli na czas. Jest to
szczególnie ważne teraz, kiedy
zdecydowana większość naszych
posiłków zamawiana jest właśnie
z opcją dowozu. Aby sprostać tym
oczekiwaniom
powiększyliśmy
naszą flotę o kilka aut. Obecnie
w Płocku działamy w oparciu o 7,
a w Mławie o 3 auta - informuje
Rafał Chmielewski
Codziennie w Mławie i Płocku
realizujemy usługę dowozu obiadów dla seniorów do domu. To
jedno z naszych statutowych
zadań realizowanych z myślą
o wsparciu seniorów i chronieniu

ży, ciepły posiłek. Dowóz dwudaniowego obiadu z 50% zniżką
o stałej porze można zamówić
w sekretariatach Stowarzyszenia
AS.

Zamów obiad z dowozem
do domu dla seniora:
Mława: tel.- 791187238
Płock: tel. - 792187228
Wprowadzając nowe zasady
działania na miarę czasu pandemii, zwiększonego ryzyka zachorowania wiemy jak bardzo konieczne jest wzajemne wsparcie.
Bo tylko działając razem może
nam się udać. Dzięki zamawianym u nas posiłkom my możemy
dalej zapewniać pomoc seniorom, dbać o zdrowie seniorów,
w końcu utrzymać miejsca pracy.
Działając wspieramy lokalnych
producentów i przedsiębiorców,
u których zakupujemy produkty
w ramach solidarnej ekonomii.
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c en t r um AS’a

Jak minął nam rok, czyli refleksje z Centrum AS’a
Trwa czas podsumowań i nieśmiałych planów na właśnie rozpoczęty 2021 rok. My także trochę podsumowujemy, trochę planujemy. I patrząc wstecz cieszymy
się, że w tym trudnym roku, mimo
wszystko udało się zdziałać coś
dobrego. Dać wsparcie naszym
seniorom. Dać otuchę i wskazówkę innym, że można inaczej, ale
ciekawie działać. O tym jak działaliśmy, dla kogo i dlaczego było
to tak ważne opowiada nasza seniorka z Mławy pani Krysia.

Nasi sympatycy, przyjaciele, seniorzy wiedza, że sercem
Stowarzyszenia AS jest prowadzone Centrum Aktywnego
Seniora. Tu koncentruje się nasza
stacjonarna działalność tak uwielbiana przez seniorów. Pandemia
zmieniła rytm, ale na szczęście
nie powstrzymała go. Zresztą nie
bylibyśmy sobą, a nasze seniorki – seniorkami z AS’a, gdyby
tak się stało. Działaliśmy, może
mniej, może inaczej. Ale tworzyliśmy skrzaty, aby pomagać
innym seniorom. Aby nasze seniorki nie musiały siedzieć w domach z poczuciem bezczynności,
bezsensu i smutku. Jak ważnym
o tym mówi nasza pani Krysia.
- Na początku chcę podziękować
za to, że Skrzat Helpik uszyty
przeze mnie i inne Seniorki, trafił do tylu osób. Z serca dziękuję za okazane zaufanie i dobro,
jakiego my wszyscy doświadczyliśmy ze strony każdej osoby
składającej zamówienie. Ubiegły
rok był dla nas bardzo trudny.

Pandemia, czas chorób, trudności wynikające z konieczności
tworzenia skrzatów poza naszym
Centrum Aktywnego Seniora
w naszych domach. Ale dla mnie
mimo wszystko, był to wyjątkowy
czas, bo dzięki składanym zamówieniom miałam zajęcie. Nie sie-

i inne poważne kłopoty. Jak
mówi czas był różny w jej 76-cio
letnim życiu, ale nigdy tak bardzo
się nie bała, jak w tamtym roku.
- Dzięki temu, że byłam i jestem
potrzebna czas izolacji, samotności, strachu o zdrowie, braku
kontaktu z otoczeniem odczu-

i za to dziękuję – opowiada nasza
seniorka.
Pan Krysia była i jest
w Centrum AS, ale pozostali Seniorzy tworzyli i tworzą
skrzaty w domach. - Koleżanka
Lidia i kolega Zbyszek, którzy
codziennie z naszej restauracji

działam sama w domu, patrząc
drętwo w ekran telewizora, ale
wiedziałam że jestem potrzebna…
Potrzebna wielu ludziom, którzy
zaufali naszemu Stowarzyszeniu
i wsparli nas w tym trudnym czasie - dzieli się swoimi refleksjami
pani Krystyna.
Przeżyła wiele. Śmierć męża,
problemy zdrowotne, finansowe

wam inaczej. Bo tworząc Skrzata
Helpika w Centrum Aktywnego
Seniora czuję się ważna i doceniona. I za to dziękuję. Zawsze
uważałam, że w życiu nie wszytko
nam się należy. Za każdy nawet
najmniejszy gest dziękowałam.
Zawsze myślałam, że dobro które daję, wróci i wróciło bo mogę
dla Was tworzyć, dla Was żyć

Gary Babci Krysi dowożą bezpłatne obiady Seniorom, przywozili także elementy skrzatów do
ich wypełnienia lub zszycia. Tak
mija nam dzień za dniem, w poczuciu zaangażowania i dobrego działania - przedstawia plan
działania pani Krysia. I opisuje
jak to dalej wygląda współpraca
w Centrum: - seniorka Bożenka

codziennie odhacza wszystkie
zamówienia. A młoda Gabrysia
etykietuje paczki i codziennie
z Wami rozmawia, pisze… i tak
mija nam dzień za dniem. Mam to
szczęście, że każdy jeden skrzat,
był w moich rękach. Czesałam
mu brodę i pakowałam w drogę
do właścicieli. Mam nadzieję, że
choć przez chwilę wywołał on
uśmiech na twarzy właścicieli.
Pani Krysia, jak i inni nasi
seniorzy proszą, aby być dalej
z nimi. To dla nich ważne, bo
dzięki sympatykom, przyjaciołom i wszystkim osobom kibicującym nasi Seniorzy czują się potrzebni, ważni i wyjątkowi.- Jeśli
możesz podaruj dobro. Spraw
przyjemność komuś bliskiemu
i kup naszego Skrzata. Zrób to
tak bez okazji. tak po prostu. Daj
dobro - czyniąc dobro - zachęca
pni Krysia.
Kupując naszego Skrzata
Helpika, obdarowując bliską osobę naszym duszkiem pomagacie
Seniorom, bo dochód ze sprzedaży w całości przeznaczany jest
na potrzeby właśnie seniorów.
Na leki, zakupy, opłaty, wsparcie
finansowe. Pani Krysia zaprasza:
- bądźcie z nami, a my będziemy
z Wami. Szerzcie ideę Skrzata
Helpika, zachęcajcie znajomych
do wspierania
nas, myślcie
o mnie i o pozostałych seniorach
ciepło – kończy swoją opowieść
pani Krystyna.
Wszystkie wzory Skrzata
Helpika dostępne są w naszym
sklepie internetowym: http://
sklepas.org/k/2/skrzat-helpik

Z Helipkiem pomagamy przez cały rok
Ba rdzo d o b rze w i e my j a k
wszystkich cieszą zawsze nasze pomysły poszerzające ofertę
skrzacie rodziny. Zatem z myślą
o radowaniu naszych przyjaciół
i sympatyków oraz oczywiście
z myśl ą p o m a g a n i u n asz y m
s e n i o r o m p r z yg o t ow a l i ś m y
kalendarz. Aby dawał dobro,
a wszystkim swoim właścicielom
odmierzał same dobre dni.
Kalendarz, który pomaga
dostępny jest w naszym sklepie internetowym. Ta niespodzianka jest przygotowana
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z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działalność naszego Stowarzyszenia,
zwłaszcza w tym trudnym dla
nas wszystkich roku. Jest też
symbolem nowego czasu, nowego roku, który właśnie zaczęliśmy. Już dziś życzymy
sobie i Wam, żeby ten Nowy
2021 rok był lepszy, zdrowszy
i spokojniejszy.
Zamówione u nas kalendarze Skrzata Helpika wysyłamy w dedykowanej kopercie
z oznaczeniem Skrzata Helpika.
Z pewnością będzie nie tylko

wspaniałym narzędziem przydatnym w codziennym życiu,
ale również ciekawą dekoracją
domów i mieszkań.
Cały dochód ze sprzedaży
Skrzata Helpika przeznaczony jest na pomoc Seniorom
oraz na utrzymanie Centrum
Aktywnego Seniora – miejsca
Domu wszystkich samotnych
i zapomnianych.
Zasady zakupu i zarazem
wsparcia Stowarzyszenia zamieszczone są na stronie naszego sklepu internetowego: www.
sklepas.org.
www.aktywnysenior.org.pl/
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zostań ASem

Jak dołączyć do Stowarzyszenia AS?
Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów AS, to miejsce dla
wszystkich osób powyżej 55
roku życia, które chcą w ciekawy sposób spędzać czas wolny. W naszej ofercie spotkań,
warsztatów i zajęć tematycznych jest mnóstwo propozycji.
Każdy AS tu znajdzie miejsce
do rozwijania swoich pasji
i zainteresowań. Ale także nawiązania nowych znajomości
i realizowania się w wielkiej
pasji pomagania innym. Przede
wszystkim Stowarzyszenie AS
to miejsce pozwalające uniknąć
samotnego życia w pustych
ścianach własnego domu.
Kto może dołączyć do
Stowarzyszenia AS? Każda osoba w wieku powyżej 55 lat, która
ma ochotę czerpać radość z życia.
Każda osoba mająca legitymację
członkowską
Stowarzyszenia
korzysta zarazem z szerokiego
pakietu korzyści i rabatów przygotowanych dla członków AS.
Zapisy przyjmowane są w siedzibie Stowarzyszenia w Mławie
– ul. Chrobrego 7 w Mławie
i w Płocku - ul. Obrońców Płocka
1920 lokal 20.
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Przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej pobierana jest jednorazowa opłata za
wydanie legitymacji w wysokości 15 zł. Każdy z członków
Stowarzyszenia opłaca miesięczną składkę w wysokości 10 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zapisów zamieszczone są

na stronie: www.aktywnysenior.
org.pl oraz pod numerami telefonów: 791-187-238 (Mława)
i 792187228 (Płock). Osoby
dołączające do Stowarzyszenia
Aktywny Senior mają zapewniony szeroki zakres pomocy
i wsparcia:
- zakup obiadów w restauracji

www.aktywnysenior.org.pl/

Gary Babci Krysi w Płocku w cenie 8 zł ,
- dofinansowanie przy zakupie leków,
- dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych,
- wsparcie rzeczowe,
- wsparcie finansowe,

Dla członków Stowarzyszenia
w Mławie i Płocku organizowane
są również imprezy integracyjne, wyjazdy turystyczne. W obu
miastach stowarzyszenie prowadzi restaurację Gary Babci Krysi,
gdzie członkowie stowarzyszenia kupują dwudaniowe obiady
z 50% zniżka w cenie 8 zł.
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W igilia AS’a
Wigilia AS’a, czyli razem mimo wszystko

1000 paczek dla naszych seniorów
Pandemia nam także pokrzyżowała wiele planów i zamierzeń.
W tym również jedno z naszych
najpiękniejszych dorocznych spotkań - Wigilię. I zamiast w gronie
kilkuset osób, razem z naszymi
seniorami na świątecznej wieczerzy ten dzień celebrowaliśmy
zupełnie inaczej. Mimo wszystko
nie zabrakło chociaż krótkich chwil
spotkań i wielkich wyrazów wzajemnej serdeczności.
W historii i działalności
Stowarzyszenia AS takie dni
i spotkania mają wyjątkowo
wielkie znaczenie. Niestety
w tym roku musieliśmy pogodzić
się z inną formułą. Ale postanowiliśmy zrobić wszystko, aby
nie zabrakło pięknych gestów
i wyrazów naszej wzajemnej
pamięci o sobie. Jak co roku
chcieliśmy, aby mimo wszystko
czas świąt był wyjątkowy dla naszych seniorów. Dlatego jak co
roku rozpoczęliśmy naszą wielką akcję pomocową pozwalającą
nam przygotować prawie 1000
paczek dla seniorów w Mławie
i Płocku. – Byliśmy przygotowani na to, że tegoroczna Wigilia
będzie inna. Ale przecież nie
mogliśmy pozwolić, aby smutek
i samotność zmąciły radość tego
wyjątkowego dnia. Szczególnie
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naszym kochanym seniorom.
Nie spotkaliśmy się jak co roku
w gronie kilkuset osób na naszej
wspólnej Wigilii. Nie udało nam
się jak zawsze przeżyć tego święta razem i osobiście, przytulając
się do siebie złożyć życzeń, zobaczyć łez wzruszenia, przełamać
opłatkiem. Tak jak to robimy od
kilku lat. Ale mimo trudnej sytuacji nie chcieliśmy nikogo z naszych seniorów pozostawić w tym
czasie z poczuciem opuszczenia.
Nie chcieliśmy, by samotność, lęk
i smutek zabiły piękno świątecznego czasu – mówi Michał Jaros,
wiceprezes Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów AS.
Zatem było tak jak co
roku. No może prawie jak co
roku. Bo nasza Wigilia odbyła się w troszkę innej formule.
Stowarzyszenie, jak co roku
przeprowadziło zbiórkę środków, które przeznaczyliśmy na
zakup świątecznych prezentów
dla seniorów. A pracownicy
Stowarzyszenia i współpracujący z nami wolontariusze wcielili się w rolę Świętego Mikołaja
dostarczając paczki seniorom
do domów wraz ze specjalnymi
życzeniami od zarządu i pracowników Stowarzyszenia AS.
Oczywiście wszystko zgodnie

z zasadami bezpieczeństwa chroniącymi seniorów i wolontariuszy. – Wiedzieliśmy, że potrzebna
będzie inna organizacja i od wielu miesięcy już się do tego przygotowywaliśmy. Wiedzieliśmy,
że nie możemy zostawić naszych
seniorów. Pamiętajmy, że to
właśnie nasi kochani Seniorzy
są w obecnej sytuacji, związanej
z pandemią narażeni nie tylko
na zakażenie, ale na izolację,

www.aktywnysenior.org.pl/

osamotnienie, depresję i szereg
innych niedogodności. Zatem
chcieliśmy by piękno i radość
tych świąt było widoczne. By seniorzy wiedzieli, że mimo wszystko jesteśmy, pamiętamy i staramy się złagodzić trudy obecnej
sytuacji – mówi Michał Jaros
dodając, że ten dramat, który
przeżywają Seniorzy zwłaszcza
samotni, często jest niewidoczny
bo rozgrywa się w czterech ścianach domu. - To właśnie takim
osobom jak nasza Pani Basia...
samotnym, zagubionym i wystraszonym dedykujemy naszą, świąteczną akcję i mamy nadzieję, że
razem z Wami znowu sprawimy,
że samotność zostanie zapomniana. Nie pozwoliliśmy pandemii
zabrać nam świąt.– mówi Michał
Jaros.
I udało się. Seniorom przekazaliśmy prawie 1000 świątecznych paczek. A w nich wigilijne potrawy, opłatek, sianko na
świąteczny stół i moc dobrych
życzeń na czas świąt i cały
przyszły rok. Udało nam się tak
zorganizować i przygotować
wszystko, aby wnieść wigilijny nastrój do domów i serc naszych podopiecznych. Aby nie
zabrakło wyrazów naszej pamięci, serdeczności. Świąteczne

paczki, w specjalnie zaprojektowanych pudełkach dostarczyliśmy i przekazaliśmy seniorom,
osobom samotnym, będącym
w najtrudniejszej sytuacji.
W tym roku na święta nasi
podopieczni otrzymali paczkę
świąteczną, a w niej wszystko
co niezbędne na wigilijny wieczór i świąteczne śniadanie.
Pachnące domowym ciepłem,
smakiem i tradycją potrawy,
opłatek, sianko,
kalendarz
Stowarzyszenia, aby przypominał naszym seniorom przez
cały rok, że jesteśmy z nimi,
pamiętamy o nich. I oczywiście pełne dobrych życzeń słowa
od nas – To niestety inne święta. Szczególnie trudne dla osób
starszych, samotnych. Ale mimo
wszystko chcemy dać i sprawić
radość. Być choć przez chwilę
razem. Odebrać smutek i wnieść
wigilijny nastrój do domów i serc
przekazując świąteczne paczki.
Taka bliskość, choć przez chwilę jest wyrazem naszej pamięci,
wsparcia, serdeczności, tego
wszystkiego co jest tak bardzo
potrzebne szczególnie w tym czasie – mówi Rafał Chmielewski,
prezes
Stowarzyszenia
na
Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów AS.
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W ramach świątecznej akcji w dniach 23 – 24 grudnia
przekazaliśmy prawie 1000 paczek z domowym, świeżym, smacznym jedzeniem na wigilijną kolację i świąteczne śniadanie. Potrawy gotowe do podgrzania i ustawienia
na wigilijną wieczerzę. A w paczkach seniorzy otrzymali
świąteczne ciasta, wędlinę, pasztet, pieczywo, pieczony
udziec z kurczaka warzywa gotowane, barszcz czerwony czysty i uszka wigilijne, pierogi z kapustą i grzybami i okrasą, kapustę wigilijna, rybę smażoną, surówkę
z kapusty kiszonej, śledzia w śmietanie, rybę po grecku,
makaron z makiem. A do tego opłatek sianko, prezent
w formie kalendarza, życzenia od Stowarzyszenia.
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ekspert radz

Pomaganie, czyli taka przygoda,
Rozmowa z mecenasem Jerzym Obarą z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”
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być zarówno odstąpienie od drobnych umów, jak i umów decydujących wręcz o losach seniora czy
jego spadkobierców (pozbawienie
mieszkania przy nieadekwatnych
opłatach).

w swojej pracy zawodowej
znajdować miejsce i uwagę na
prospołeczne działania szczególnie dla seniorów, bo nasza
współpraca dotyka najbardziej
tej grupy osób?

młodzieży, że taka też była też
idea świętego Iwo – chrześcijańskiego patrona adwokatów
i wszystkich prawników, który
przez całe życie otaczał opieką
ludzi ubogich. Dlatego też nadano

poradnictwa
obywatelskiego,
przekazując
zainteresowanym
potrzebującym na przykład wnioski do wypełnienia, formularze,
wzory pism. Natomiast prawnik
byłby dla takiego przeszkolonego

Jak zachęciłby Pan innych
prawników do tego, by swoją
wiedzą dzielili się ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, fundacjami?
Najkrócej rzecz ujmując – dobro wraca. Inspirację można znaleźć chociażby w religii katolickiej, która mówi, że „Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,40). Są to
wskazówki, nakazującego chrześcijanowi udzielenie pomocy
słabszym bliźnim. A młodym
prawnikom powiem, że udzielanie pomocy jest rodzajem intelektualnej przygody, gdzie można
zrealizować swoje ambicje pomagania i pragnienia zwycięstwa, za
którym idzie wdzięczność.
Czy młodym prawnikom
przekazuje Pan takiego społecznego bakcyla pozwalającego

Zawsze mówię młodym prawnikom, że są dwie drogi… Jedną
jest droga do szybkich pieniędzy,
gdzie obsługując na przykład
ﬁrmy „maﬁjne” nie spotykamy
się z szacunkiem oﬁar tychże
ﬁrm oraz ogółu społeczeństwa.
Pieniądze przynoszą satysfakcję za cenę stłumienia wyrzutów
sumienia. Jednak wdzięczność
tych „maﬁjnych” ﬁrm jest tylko
na krótką metę. Niepowodzenia
w działaniu, jakaś przegrana sprawa mogą wywołać przykre sankcje. Nieraz słyszeliśmy o adwokatach wywożonych za to w bagażnikach do lasu…Druga droga,
to zrobienie czegoś dla innych.
Powtarzam młodym prawnikom:
nie myślcie wyłącznie o pieniądzach. Pieniądze i tak się pojawią… Za renomą i szacunkiem
idzie bowiem także rozpoznawalność i pieniądze. Opowiadam

mu miano „adwokata biedaków”.
Ja zaś wychodzę z założenia, że
dobro wraca. I mało tego – ono
się rozprzestrzenia. Jeśli my pomożemy jednej osobie, to ta osoba pomoże kolejnej. Ważne jest,
aby starać się z tej dobrej drogi
nie zejść, chociaż na pewno czyha
wiele pokus.
Przykład współpracy ze stowarzyszeniem AS pokazuje, że
czuje Pan wielką misję pomagania. Jaki zakres wsparcia,
bazując na doświadczeniu, jest
najbardziej potrzebny takim
organizacjom?
Moim zdaniem jest to z jednej
strony tworzenie w miarę stałych dyżurów, na których prawnicy wspierający stowarzyszenie udzielaliby porad. Z drugiej
strony chciałoby się przekazać
taką wiedzę osobom, które mogłyby wykorzystać ją jako formę

doradcy partnerem, konsultantem.
Mam na myśli chociażby zastąpienie prawnika w czasochłonnych,
długotrwałych procesach sądowych. Wówczas daje się takiej
osobie pełnomocnictwo. W takich
sytuacjach należy też skorzystać
z możliwości reprezentacji jako
pełnomocnika
prowadzącego
sprawę z urzędu. Podkreślam,
że zgodnie z artykułem 1173 § 3
– sąd może wyznaczyć na pełnomocnika adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez
stronę, czyli osobę ubiegającą
się.
Odnosząc się do zakresu
współpracy pomiędzy Pańską
kancelarią i Stowarzyszeniem
Aktywny Senior, co zyskuje
prawnik współpracując, wspierając i pomagając seniorom?
Bo jest to zupełnie inny obszar
pracy, o którym mało się mówi.

www.lechobara.pl

Stowarzyszenie AS jest
w gronie organizacji, które
w swojej działalności korzystają
z doświadczenia i merytorycznego wsparcia Pańskiej kancelarii. To pozwala nam bezpiecznie
funkcjonować w przestrzeni publicznej, realizować naszą misję
pomagania seniorom. Dlaczego
ten sektor działalności, który
powiedzmy w środowisku może
być postrzegany jako mało intratny, jest w kręgu Pańskiego
szczególnego zainteresowania?
Jerzy Obara. Albowiem jest to
najsłabsza część dorosłego społeczeństwa (słabsze są tylko dzieci).
Z jednej strony jest ona obiektem
zainteresowania różnego rodzaju
firm, które słabszych (często intelektualnie, w związku z wiekiem)
starają się wykorzystać w niecnych celach. Przykłady to różnego rodzaju „pokazy” (garnki,
pościel). Druga sprawa, to tak
zwana hipoteka odwrócona, gdzie
w zamian za mieszkanie jest oferowana renta. Część tych firm ma
w umowach bardzo niekorzystne
zapisy, na przykład świadczenie
miesięczne równe jest opłacie
za czynsz. Znamienne są także
próby nakłonienia seniorów do
zmian umów na prąd czy telefon.
Seniorzy częstokroć też kierując
się sercem zaciągają pożyczki
czy kredyty, bo są atrakcyjnym
kredytobiorcą mając atrakcyjne,
stałe świadczenie emerytalne.
Pieniądze te potem przekazują
dzieciom czy wnukom, a sami
spłacają raty, często wpadając
przy tym w spiralę zadłużenia.
Wówczas wyjściem z sytuacji
może być upadłość konsumencka.
Seniorzy są też narażeni na przestępstwa metodą „na wnuczka”.
To tylko przykłady. W każdej z tych wyżej wymienionych
sytuacji ludziom potrzebna jest
profesjonalna pomoc prawna, by
rozwiązać problem. Na przykład
skuteczne odstąpienie od niekorzystnych czy wyłudzonych
umów czy zakupu usług. Może to

www.aktywnysenior.org.pl/
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A jest ciekawy i ważny, wymagający zagospodarowania.
Prowadząc kancelarię już tyle
lat nabrałem pewności, że tak zwany „zwykły człowiek” w starciu
z korporacją lub instytucją państwa
praktycznie zawsze jest na pozycji
przegranej i dlatego należy się mu
pomoc prawna. Z jednej strony nie każdego stać na komercyjną
obsługę prawną, a z drugiej - nie
każdy też kwalifikuje się do tego,
aby skorzystać z poradnictwa
nieodpłatnego. Zaś my prawnicy
powinniśmy być szczególnie wyczuleni na krzywdę i niesprawiedliwość. Dlatego już w roku 2015
Stowarzyszenie Patria Nostra, któremu mam zaszczyt przewodniczyć prowadziło nieodpłatne porady prawne skierowane do pracowników sieci handlowej Biedronka
oraz franczyzobiorców sieci sklepów Żabka. W tym właśnie celu
przy Stowarzyszeniu powstało
Centrum Praw Wykluczonych,
które niejako przejęło pod swoje
skrzydła osoby, którym – z różnych powodów – sprawy życiowe
czy finansowe mocno się skomplikowały. Generalnie są to osoby, które czują się pokrzywdzone
przez źle stosowane prawo – nadużycia komornicze, decyzje biegłych sądowych, „przedsiębiorstwa” lichwiarskie itp.
Patrząc na analizy demograficzne mamy coraz więcej
seniorów. A z tym wiąże się także konieczność coraz większego

www.lechobara.pl

która sprawia, że dobro wraca

Jedno z ostatnich wyróżnień, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”, otrzymała w konkursie Pro
Bono, organizowanym przy okazji Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika Rzeczpospolita.
wsparcia tej grupy wiekowej.
Jaka pomoc tu jest najbardziej
potrzebna?
Tak jak mówiłem – poradnictwo, doradco, akcje informacyjne.
Tak jak prawo powstało jako swoista tarcza ochronna przed samowolą bogatych mocnych, tak i teraz potrzebuje ono ludzi, którzy by
realizowali ów cel prawa. Problem
mocnych i słabych występuje bowiem od setek lat.
Pańska kancelaria i prowadzone w niej działania są przykładem tego, że w doskonały

sposób można łączyć i realizować działalność prawniczą
i prospołeczną. Nadał jej pan
szczególny wymiar, powodując
że staje się ona swego rodzaju
misją, co zresztą zostało zauważone i docenione w wielu prestiżowych rankingach. Jak z zawodu wpisanego w paragrafy
robi się takie przesłanie?
Moim zdaniem prawnik ma
założoną na sobie tak zwaną „hipotekę społeczną”. Mieliśmy
bezpłatne studia, niewiele płatne
aplikacje. To wszystko powinno

Wyróżnienie przyznane radcy prawnemu Lechowi Obarze przez tygodnik Wprost w konkursie Orły
Temidy w 2004 r.;
Nominacja radcy prawnego Lecha Obary przyznana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka do
nagrody Prawnik Pro Bono w 2005 r.;
Nominacja do nagrody Bona Lex Gazety Prawnej w 2007 r. w kategorii najlepszy radca prawny
Lech Obara;
13. miejsce Kancelarii w V Ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawnych organizowanym przez
Gazetę Prawną w 2008 r.;
I miejsce spośród Kancelarii województwa Warmińsko-Mazurskiego w rankingu Kancelarii
Prawniczych z 2010 r. przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita;
Wyróżnienie dla Kancelarii w IX Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej
w 2012r.;
Wyróżniony w konkursie Prawnik Pro Bono 2012 organizowanym przez Fundację Studenckich
Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita
Wyróżnienie dla Kancelarii radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”
w konkursie Pro Bono, organizowanym przy okazji rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika
Rzeczpospolitej.
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być „odpracowane” na potrzeby
słabszych. Innymi słowy – bronić
słabego przed silnymi.
Podkreśla Pan, że w tym zawodzie nie można patrzeć tylko
na pieniądze. Trzeba po prostu
zrobić coś dla innych. Tę maksymę Świętego Iwo, patrona prawników, ale również opiekuna wdów,
sierot, biednych ludzi stosuje pan
w swoim życiu. I ma ona bezpośrednie odniesienie do pracy
zawodowej. Trudno jest iść taką
drogą w dzisiejszym świecie?
Trzeba po prostu robić swoje. Pieniądze na pewno ułatwiają
życie, ale nie powinny być celem
samym w sobie. Jeśli komuś udało się osiągnąć więcej niż innym,
to dobrze jest się tym z kimś podzielić. Nie mówię tu oczywiście
o rozdawaniu gotówki, ale właśnie
tworzeniu różnego rodzaju stowarzyszeń czy fundacji. Dziedzin
do wykazania się jest tak dużo,
a potrzebujących tak wielu, że na
pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zresztą pomagać można nie
tylko wtedy, kiedy ma się zaplecze finansowe. Pozostają jeszcze
przecież różnego rodzaju wolontariaty, schroniska, hospicja.
Działalność pro bono, nierozerwalnie
związana
ze
Stowarzyszeniem Patria Nostra,

którego jest Pan prezesem, to
pański znak rozpoznawczy.
W to wpisuje się ogromny zakres
spraw dotyczących prostowania
przekłamań i zniekształceń dotyczących historii polskiej. Pomoc
więźniom politycznym, byłym
więźniom obozów koncentracyjnych. Ale Państwa działalność
społeczna, to także pomoc ludziom młodym, w kryzysie, czy
tak jak w naszym przypadku seniorom. I właśnie koncentrując
się na seniorach, te osoby często
boją się zapukać do drzwi kancelarii adwokackich. Przykład
naszej współpracy pokazuje, że
jest możliwość pomocy seniorom. Płynąca z pasji pomagania ludziom. Czyli jeśli się chce
prawdziwie pomóc, to znajdzie
się sposób?
Zdecydowanie tak. Chcieć to
móc. Seniorzy są zazwyczaj osobami
bardzo honorowymi, którym trzeba
uświadomić, że prośba o pomoc jest
czymś ludzkim, normalnym. A ja
wychodzę z założenia, że jeśli istnieje
problem, to istnieje też jego rozwiązanie. Nie ma sytuacji bez wyjścia.
Czasami po prostu wystarczy komuś
pokazać do niego drogę, a sam dojdzie do celu. A czasami potowarzyszyć mu w tej wędrówce.
Dziękuję za rozmowę
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z ż y cia AS’a
Nasza akcja trwa przez cały rok

Obiad pełen dobroci
W Stowarzyszeniu AS fundamentem działalności jest pomaganie. Pomaganie w różnej formule,
na różne sposoby. Ale w każdym
przypadku za tym idzie konkretna, wymierna pomoc dla potrzebujących. Tak jest i w przypadku
naszej sztandarowej akcji pomocowej jaką jest zawieszony obiad.
Dzięki armii wspaniałych ludzi
z całego kraju codziennie jesteśmy w stanie przekazywać ciepłe
posiłki najbardziej potrzebującym,
samotnym, będącym w trudnej sytuacji seniorom, osobom bezdomnym, samotnym matkom, osobom
cierpiącym z barku pracy, braku
pieniędzy na życie. W każdym
przypadku przekazany posiłek to
pomocna dłoń dająca szansę i siłę
do przetrwania kolejnego dnia.
W minionym roku skala tej pomocy była ogromna. Otrzymaliśmy
i przekazaliśmy prawie 6 tysięcy
zawieszonych obiadów.
Nasza akcja trwa bez względu
na pogodę, sytuację. Codziennie
przekazujemy podarowane – zawieszone obiady osobom potrzebującym w Mławie i Płocku.
Codziennie wydajemy ich prawie
200. Za każdym przekazanym
obiadem jest wspaniała osoba darczyńca. I za każdym przekazanym obiadem jest poruszająca,
często dramatyczna historia osoby starszej, samotnej walczącej
z brakiem pieniędzy na godne
życie. – Tu jest nasza wielka,
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ważna rola. Wspieramy seniorów
stojących przed dylematem, zapłacić rachunki, wykupić leki, czy
kupić coś do jedzenia. Niestety
najczęściej wybór jest taki, że
osoby te decydują się na opłacenie rachunków za prąd, wodę,
opłacenie czynszu, zrealizowanie
recepty. To wszystko oczywiście
kosztem własnego zdrowia, bo
oszczędzają na jedzeniu. Często
mamy do czynienia z sytuacjami, że ta oszczędność wynikająca z braku pieniędzy kończy się
głodowaniem. Wiemy to z naszej
działalności. Kiedy mamy sygnały od sąsiadów, znajomych,
bo najczęściej osoby te same

nic nie mówią o tym, że żyją
w skrajnie trudnej sytuacji od
razu przekazujemy zawieszone
obiady. Tam, gdzie dowiadujemy się o tych dramatach natychmiast włączamy się z pomocą - mówi Rafał Chmielewski,
prezes
Stowarzyszenia
na
Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów AS.
Pomocą niezwykle istotną.
Nie będzie przesady w tym jeśli
powiemy, że ratującą życie. Bo
widzimy to po historiach osób,
którym możemy dzięki armii
wspaniałych ludzi, przyjaciół
zawieszających obiady pomagać
dzień w dzień. Wiemy, że nasza

Za nami dwanaście miesięcy pomagania w ramach naszej
akcji #zawieszonyobiad. Akcji szczególnie ważnej w czasie pandemii. Mimo trudności, obostrzeń udało nam się razem pomagać
najbardziej potrzebującym: seniorom, samotnym, osobom bezdomnym. Cieszymy się, że mimo wszystko udało nam się cały czas
działać i przekazywać ciepłe posiłki.
W minionym, 2020 roku, wspólnie z naszą drużyną – ludzi dobrych serc udało nam się pomóc setkom osób z Mławy i Płocka,
którzy z różnych powodów znaleźli się w sytuacji bez wyjścia,
którzy stawali przed wyborem: kupić jedzenie, czy wykupić leki,
czy zapłacić za czynsz. Dzięki wsparciu i udziałowi w naszej akcji
w wielu przypadkach mogliśmy dać nieocenione wsparcie osobom,
które nie poradziłyby sobie same. Dzięki każdemu podarowanemu obiadowi sprawiliśmy, że wiele osób nie przeżywało dramatów
związanych z głodem. To jest nieoceniona sprawa. I bardzo dziękujemy każdemu, kto z nami był w ciągu tego roku.
Za każdym podarowanym obiadem jest konkretna osoba ze
swoim życiowym problemem. I cieszymy się, że nasza akcja pozwala zmniejszać troskę o to jak przetrwam kolejny dzień. W 2020
roku z Waszych kochani i naszych 58765 obiadów (zestawów, zup
i drugich dań) mogliśmy zapewnić ogromną pomoc. Dziękujemy
bardzo za tak wiele serca, obecność, wsparcie. To dzięki wspólnemu działaniu udało się zrobić tak wiele dobrego. Bądźcie z nami
dalej. Obiady można zawieszać pod tym adresem: www.sklepas.
org/zawieszony-obiad-ufunduj

www.aktywnysenior.org.pl/

akcja musi trwa, musi być, aby
chronić najsłabszych. O tym codziennie piszemy na naszym profilu FB – zawieszonego obiadu,
gdzie często przytaczamy historie osób wspieranych ciepłymi
posiłkami. Dla wielu z nich podarowany obiad, to często jedyny
ciepły i jedyny w ogóle posiłek
zjedzony w ciągu dnia.
Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania
Aktywności
Seniorów AS jest prekursorem tej
akcji w Polsce. I jest ona wpisana
w działalność Stowarzyszenia AS
od chwili jego powstania. Dzięki
niej codziennie, w obu naszych
restauracjach Gary Babci Krysi
w Mławie i w Płocku pomagamy
najbardziej potrzebującym.
Realizując akcję nie tylko czynimy dobro skierowane wobec
osób najsłabszych. Także tworzymy miejsce wymiany wielkiej
serdeczności, empatii, dostrzegania drugiego człowieka.
Aby pomóc wystarczą dobre
chęci i 16 zł, bo tyle kosztuje
obiad, który można ufundować
dla kogoś w naszej restauracji,
siedząc w domu. – Akcja zawieszonego obiadu, zapoczątkowana przez nasze Stowarzyszenie
w Polsce, jest odpowiedzią na
potrzebę wsparcia ogromnej
liczby osób potrzebujących. I nie
wyobrażamy sobie, aby nie było
możliwości realizowania tej niezwykle cennej misji. Stąd nasza
prośba i apel o dołączanie, fundowanie obiadów, dzielenie się
dobrem – mówi Michał Jaros,
wiceprezes Stowarzyszenia Na
Rzecz Wspierania Aktywności
Seniorów „Aktywny Senior”.
Dzięki zawieszonym obiadom, codziennie w Mławie
i Płocku możemy naszym podopiecznym przekazywać kilkaset
świeżych, ciepłych posiłków.
Z doświadczenia niestety wiemy, że osób przychodzących
do nas jest więcej niż zawieszonych obiadów. Dlatego liczymy
na wielkie wsparcie tej pięknej
idei, bo osób potrzebujących
jest bardzo dużo. Zapraszamy

do dzielenia się dobrem, abyśmy
nie musieli odmawiać wsparcia
osobom zgłaszającym się do nas.
Kwota 16 zł, często nieosiągalna
dla naszych podopiecznych, ma
wielką moc.

Jak zawiesić obiad?
Jak można pomagać? To
bardzo proste. Aby dołączyć
do naszej wyjątkowej akcji
„Zawieszony obiad” wystarczy
opłacić, czyli „zawiesić” obiad
w naszej restauracji lub na stronie
stowarzyszenia. To pozwoli komuś potrzebującemu przekazać
obiad. Wystarczy wejść na nasz
Fun Page projektu „Zawieszony
Obiad” lub naszą stronę: www.
sklepas.org/zawieszony-obiad-ufunduj.#zawieszonyobiad.
Po wejściu na stronę obiad
można wybrać i ufundować jeden
z trzech rodzajów posiłków: cały
obiad za 16 zł, drugie danie za
11 zł, lub zupę za 5 zł. Wybrany
rodzaj zawieszanego obiadu
opłacany jest za pośrednictwem
PayU, PayPal lub przelewem.
Kilkanaście sekund i ogromna
pomoc zapewniona, bo osoba
potrzebująca otrzymuje gorący
posiłek.
Obiad można także zawiesić
w naszych restauracjach: Gary
Babci Krysi w Mlawie, mieszczącej się przy ulicy Chrobrego
7 i Gary Babci Krysi w Płocku
mieszczącej się przy ulicy
Obrońców Płocka 1920 lokal
20. Nasi pracownicy udzielą
wszystkich niezbędnych informacji. Zawieszony obiad nabijany jest na kasę fiskalną. Osoba
potrzebująca, podchodząc do
kasy uzyskuje informację, iż
mamy dla niej zawieszony obiad.
Informacje o ilości ufundowanych danego dnia obiadów zamieszczamy na Facebook’u. Jeśli
danego dnia nie są wykorzystane
wszystkie obiady, to są dostępne
dla potrzebujących następnego
dnia.
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z ż y cia AS’a
Kocha, bawi, rozpieszcza…

Babcia wszystko potrafi najlepiej
Lepią doskonałe pierogi i w ogóle gotują najlepiej na świecie. Pieką najwspanialsze ciasta, są mistrzyniami robótek ręcznych.
Ale równie dobrze radzą sobie w świecie technologicznych nowinek serwują po internecie, udzielają się w mediach społecznościowych. No i doskonale wiedzą co w świecie piszczy. Mowa oczywiście o współczesnych babciach, które doskonale łączą
w swoim życiu tradycyjny model kochanej babuni ze współczesną babcią na wypasie. Każda niezmiennie kochana.
W styczniu świętujemy jedno z najpiękniejszych wydarzeń. Bo niewątpliwie takim
jest Dzień Babci. Przy tej okazji zapytaliśmy babcie, które są
w Stowarzyszeniu AS jak dziś
wygląda życie babci? Czy to klasyczny model w bujanym fotelu
i robótkami ręcznymi? Czy to
zabiegana, wciąż ciekawa świata
i nowych rzeczy kobieta?
Krystyna Sikorska. Myślę,
że dzisiejsze babcie łączą w sobie te dwa aspekty, które mimo
rozpędzonego świata mają wciąż
wspólny element. Dzień Babci,
jest dniem, który pokazuje, że to
kobiety, które doskonale odnajdują się we współczesnym świecie. Ale oczywiście jak to babcie
mają zawsze czas dla wnuków.
Bo przecież, każda babcia potwierdzi, że wnuki kocha się najbardziej. Jaką jestem babcią?
Pełną energii, lubiącą kontakt
z ludźmi. To wynika z mojej natu-

Krystyna Sikorska
ry, charakteru. Ale też z racji mojego doświadczenia zawodowego, a pracowałam jako nauczyciel, uwielbiam kontakt z dziećmi,
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młodzieżą. Uwielbiam przeby- wiceprezeska jeśli chodzi o wiek,
wać z ludźmi. Ta chęć rozma- bo jestem jedną z dwóch najstarwiania, działania, to także chyba szych seniorek w ASie. Ale idę
znak współczesnych czasów.
Pokazujący, że jest doskonała płaszczyzna do integracji
międzypokoleniowej. Do rozmowy, znajdowania wspólnych zainteresowań pomiędzy seniorami i juniorami.
I cieszę się, że dziś tak seniorzy są postrzegani i sam
tak chcą funkcjonować na
co dzień. W tym kontekście
można powiedzieć, że jestem
babcią nowoczesną. Lubię
współczesny świat, w którym coś się dzieje. Lubię dawać energię, radość innym.
Lubię młodych ludzi, którzy
cenią piękne życie, szanują
starszych. Doskonale w tych
swoich oczekiwaniach odJanina Majewska
najduję się w projektach
Stowarzyszenia, gdzie mamy
możliwości odkrywania, pozna- naprzód, nigdy się nie cofam,
wania nowych rzeczy, nie rozmyślam o tym co było.
ale też rozwijania Żyję przyszłością, tym co możsię, dzielenia swoimi na zrobić i jak zrobić. To jest
umiejętnościami, do- motor napędowy do działania.
świadczeniem. Gdzie Oczywiście chętnie w gronie
świetnie wymieniamy najbliższych snujemy rodzinne
się swoimi talentami. opowieści, są to takie rozmowy
Coś dajemy, coś dosta- sentymentalne, osobiste wspojemy, uczymy się sami mnienia. Opowiadam też przy
i możemy uczyć innych okazji wnukom jakie kiedyś
tego co już wiemy. To były babcie jak żyły. Z pewtaka dobra równowa- nością było inaczej i trudniej.
ga. Jestem babcią ak- Nie było takiego wsparcia, zatywną, która lubi śpie- interesowania starszymi ludźwać, tańczyć, jeździć mi, możliwości do ciekawego
na rowerze, poznawać życia, rozwijania się. Dziś
coś. Ale przede wszyst- jest zupełnie inne postrzegakim lubię żyć tak, aby nie, zupełnie inne możliwocoś dobrego od siebie ści. Przykładem jest szwali z siebie dać innym nia w Centrum Aktywnego
ludziom. I wszystkim Seniora. Ja tam czuję się tam
babciom życzę wszyst- jak ryba w wodzie. Z ogromną chęcią szłam na każde
kiego dobrego.
Janina Majewska. Jestem zajęcia, aby szyć skrzaty, aby
babcią nowoczesną, mimo że porozmawiać z dziewczynaw Stowarzyszeniu mówię o sobie mi, aby nabrać energii. Teraz
www.aktywnysenior.org.pl/

plany pokrzyżowała nam pandemia i nie możemy się spotykać
w szwalni, ale działamy w domu.
Zresztą sama zaproponowałam, bo cieszę się, że nadal
mogę chociaż tak pomagać. A poza tym dzięki temu
nie ma czasu na nudę. I to
jest cudowne, bo czujemy
się potrzebni. Pracownik
Stowarzyszenia, który przywozi mi obiad dostarcza
także części do szycia skrzatów. Ja akurat szyję noski.
Chyba ich już uszyłam blisko 300. Czyli jestem babcią, która ciągle lubi coś
robić. Dzień Babci to dla
mnie wielkie święto. Nawet
gdyby sama o nim zapomniała, to wnuki mi nie pozwolą. I zawsze starają się,
aby to było wielkie wydarzenie. Oczywiście pozdrawiam
serdecznie wszystkie babcie,
moje koleżanki seniorki z AS’a.
Teresa Strzałkowska. Jaką
jestem babcią? Taką, która

Teresa Strzałkowska
ugotuje, upiecze, pójdzie na
spacer, basen, chętnie spędzi wolny czas z wnukami, czy

zrobi niepowtarzalną ozdobę
świąteczną. Albo wydzierga jakieś cudeńko z włóczki. Jestem
taką babcią, która jest zawsze
wtedy, kiedy jest potrzebna. Ale
jestem też babcią z zasadami.
Powiedziałabym, że nie surową,
ale wymagającą. Jak i każda
babcia powiem, że czas spędzony
z wnukami jest zawsze cudowny
i piękny. Bo wnuki dają mnóstwo
radości. I każda razem spędzona
chwila jest cenna. W tym roku
z okazji Dnia Babci wnuki podejmę ich ulubionym smakołykiem
– tortem bezowym. Moje wnuki
zachęcam do aktywnego życia,
bo sama jestem osobą, która
lubi tak spędzać czas. I udaje
nam się razem ciekawie, aktywnie organizować czas wolny.
Wyjścia na basen, na spacer
są okazją do tego, by łączyć
przyjemne z pożytecznym. Dla
dobrej kondycji, dobrego samopoczucia warto, a nawet trzeba znaleźć czas dla siebie. Nie
lubię nudy, siedzenia w domu,
bezczynności zatem ciągle
szukam co tu można zrobić
dla siebie i dla innych. Bo
wszelkich maruderów też
zachęcam do działania. Do
zrobienia czegoś dla siebie,
przełamywania
stereotypów, że na emeryturze siedzimy bezczynnie w domu.
Tłumaczę, że wiek to stan
umysłu i trzeba umieć,
a przede wszystkim chcieć
znaleźć pomysł na siebie.
Trzeba tego w sobie poszukiwać, odkrywać, poczuć
co lubimy robić. Cieszę
się, że mnie to się udaje.
Cieszę się, że udaje mi się
do tego przekonać innych.
I tęsknię za czasem, kiedy
znów spotkamy się na zajęciach warsztatach i rozmowach
w ASie. Drogie koleżanki babcie wszystkiego dobrego.

13

o nas

Nowinki w skrzaciej rodzinie
W naszym Centrum AS ciągle
coś się dzieje. Mimo, że pracujemy inaczej nie przestajemy tworzyć dla naszych klientów nowych
skrzatów. I trzeba przyznać, że
nasza Helpikowa rodzina rozrasta
się. A to wszystko z myślą o tym,
by naszych sympatyków i przyjaciół cieszyć, zaskakiwać. I wciąż
niezmiennie dzięki temu pomagać
seniorom. Bo każdy zakupiony
skrzat Helpik, to dobro dane najbardziej potrzebującym osobom,
którymi się w Stowarzyszeniu AS
opiekujemy i które wspieramy.

zagości spokój i otwartość na
ludzi.
Jodełka i Dzwoneczek dla wielu osób, które zdecydowały przyjąć je do swojego domu stały się
wspaniałą motywacją do nawiązywania nowych relacji z innymi
ludźmi. Dodają pewności, wiary
w siebie, wnoszą radość i nadają
życiu bardziej wesołej i odważnej barwy. Na koniec powiemy
coś od naszych seniorek: warto
pamiętać że, kiedy masz wątpliwości i pustkę w głowie podejdź
do Naszych Skrzatów, weź je na
ręce i mocno przytul a rozwiązanie Twoich dylematów i rozterek
natychmiast pojawi się w Twojej
głowie. Tego oczywiście wszystkim życzymy na nowy rok.
Zapraszamy, każdego kto jeszcze
nie ma takiego przyjaciela do odwie-

Czas przedświąteczny był zatem bardzo pracowity, za co serdecznie dziękujemy. Bo pracownicy Stowarzyszenia mieli ręce
pełne pracy. W czasie przedświątecznym Centrum AS przedstawiło nam nowe Skrzaty. Mamy
nadzieję, że zagoszczą w naszej
szwalni na dobre. Cieszymy się,
że tak wiele osób zdecydowało
się, aby podarować im dom.
Święta Bożego Narodzenia
to czas wyjątkowy dla każdego
z nas. W tym wyjątkowym momencie w roku nasza szwalnia
przygotowała skrzaty, które skradły serca każdego, kto miał okazję się z nimi zapoznać. Ich projekt, wygląd i imiona, jakie im
nadaliśmy nieodłącznie związane
są z czasem świat. To Jodełka
i Dzwoneczek.
Tworzenie naszych skrzatów,
to wyjątkowa praca, która pozwala naszym seniorkom w domach robić to, co lubią. Bo to
w domach powstają poszczególne elementy, które potem łączymy, pięknie pakujemy i dostarczamy do nowych właścicieli.
Zarówno my, jak i nasze seniorki,
które przed pandemią spotykały się codziennie w szwalni AS,
bardzo sobie cenimy to zajęcie.
Bo dzięki temu możemy jakoś łagodzić ograniczenia jakie niesie
pandemia. Udało się mimo tego,
że ubiegły rok był dla nas bardzo
trudny, a pandemia skutecznie
utrudniała nie tylko wszelkie
plany dotyczące szwalni, ale
również restauracji oraz całego Stowarzyszenia. Możliwość
wspólnego spędzenia czasu oraz
świadomość bycia potrzebnym
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są jednymi z najcenniejszych
wartości jakie otrzymują nasze
Seniorki od Skrzatów.
Jodełka i Dzwoneczek to
skrzaty w bożonarodzeniowych kolorach. To Dobre
Duchy każdego domu stały się
strażnikami domowego ogniska oraz wspaniałymi opiekunami wszystkich samotnych
i opuszczonych. Ich ciepło
i siła z pewnością sprawią,
że w domach i życiu każdej z osób, które je zakupiły,

www.aktywnysenior.org.pl/

dzenia naszej strony: www.aktywnysenior.org.pl i zakupu Dzwoneczka,
Jodełki lub innego sympatycznego
skrzata z tej wspaniałej rodzinki.
Niech Dobre Duchy otaczają Wasze
domy ciepłem i miłością.
A my przypominamy, że
w naszej ofercie są skrzaty na
każdą okazję. Już niebawem
Święto Zakochanych. Ukochaną
osobę możecie obdarować naszym walentynkowym skrzatem
zaprojektowanym właśnie z myślą o tym wyjątkowym dniu.
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kącik rozmaitości

KRZYŻÓWKA

Horoskop

W poziome rzędy należy wpisać po dwa tytuły filmów. Ostatni wyraz pierwszego filmu (kolorowe pola)
jest jednocześnie pierwszym wyrazem drugiego tytułu filmu.

Baran (21 marca -19 kwietnia)
Nie obiecuj zbyt wiele i nie bierz na siebie więcej, niż
możesz udźwignąć. Nie licz na nowe znajomości jednak,
zadbaj więc o starych przyjaciół. W stałym związku nie
będzie łatwo, ale paradoksalnie właśnie teraz docenisz
jego wartość.

Byk (20 kwietnia – 20 maja)

Nie będziesz się teraz uganiać za marzeniami, lecz
twardo stąpać po ziemi. Ze zdrowiem będzie dużo lepiej,
zwłaszcza jeśli ostatnio przytrafiła Ci się jakaś infekcja.
Nie zabraknie ci dobrych pomysłów, więc z każdej trudnej sytuacji wyjdziesz obronną ręką.

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)

Z większym optymizmem podejdziesz do swoich spraw
i obowiązków. Wykorzystaj okazję, aby z początkiem
2021 zaprowadzić większy porządek w swoich finansach.
Bliźnięta w związkach mają przed sobą udany czas.

Rak (21 czerwca – 22 lipca)

Krzyżówkę przygotował Robert Romanowski, prezes Płockiego Klubu Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks”

Pionowo: 1) eska, elka lub emka, 2) okrągły mebel znany politykom, 3) projekt, propozycja, 4)
kwestionariusz z pytaniami, 5) wierna żona, 6) Bostwana do 1966 roku jako brytyjski protektorat,
7) Warka lub Żywiec, 8) jednostka strumienia indukcji magnetycznej w układzie CGS, 9) żeglarska
piosenka, 10) policyjne przeszukanie mieszkania, 11) już nie jest ogierem, 12) najmniejsza część
pierwiastka, 13) dawna opłata za przejazd przez most.

TOP PRODUKT

Takie naleśniki tylko u nas
Naleśniki po chłopsku, to piątkowy rytuał w naszych restauracjach. Nasi goście niezmiennie
zachwycają się nietuzinkowym
smakiem tego dania.
W piątkowym menu restauracji Gary Babci Krysi nie może

zatem zabraknąć. Naleśników po
Chłopsku z rozpływającym się w
ustach sosem pieczarkowym. Do
naszej restauracji to danie trafiło
dzięki naszej szefowej kuchni, a
dokładnie jej babci. I dzięki wybornemu smakowi przypominającemu czas dzieciństwa od razu

zdobyło uznanie naszych klientów.
Nic dziwnego, bo obok aksamitnego farszu z ziemniaków, podsmażonych z cebulką oraz boczkiem nie można przejść obojętnie.
Zapraszamy wszystkich w piątki
do próbowania tego niesamowitego, pożywnego smakołyku.

Nie mów wszystkiego, co myślisz, przemyśl swoją
postawę i nie nalegaj, ponieważ możesz nie mieć racji.
Tempo pracy będzie imponujące. Im więcej zadań, tym
sprawniej sobie z nimi poradzisz.

Lew (23 lipca -22 sierpnia)

Decyzji raz podjętych już nie zmieniaj, a jeśli ogarną
cię wątpliwości, przeczekaj, bo czas działać będzie na
twoją korzyść. Na kiepskie samopoczucie nie będziesz
narzekać.

Panna (23 sierpnia -22 września)

Uda ci się lepiej podzielić różne obowiązki tak, aby
to tobie było wygodnie. Punktualność i niezawodność to
cechy, jakimi zaimponujesz swojemu otoczeniu. Uważaj,
aby nie czepiać się drobiazgów i nie wtrącaj się w sprawy, na których się dobrze nie znasz.

Waga (23 września -22 października)

Sytuacja w domu nie będzie cię napawać optymizmem, bo poczujesz się przeciążenie obowiązkami.
Jednak twoja niezłomna wola i mobilizacja sprawią, że
poradzisz sobie z najdrobniejszymi szczegółami, do których dotąd nie miałaś głowy.

Skorpion (23 października – 21 listopada)

Skorpiony muszą być bardziej skoncentrowane
i uważne. Od tego wszystko teraz zależy. Pośpiech, chaos i zamieszanie nigdy nie są twoimi sprzymierzeńcami,
a w tym momencie mogą po prostu oznaczać klęskę.
Poprawi ci się samopoczucie, mimo że fizycznie możesz
odczuwać teraz różne dolegliwości.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)

Spotkania w gronie najbliższych korzystnie wpłyną na
twoje samopoczucie. Najazd gości i niemilknący telefon
kiedyś szybko by cię zmęczyły, teraz wprawią cię w stan
euforii.

Koziorożec (22 grudnia -19 stycznia)

W rodzinie nie wszyscy się z tobą zgodzą, a twój ton
może wzbudzić ich niechęć. Staraj się też nie wygłaszać
tyrad w sprawach, na których się nie znasz.

Wodnik (20 stycznia -18 lutego)

Być może warto zrobić krok do tyłu, przyjrzeć się
problemom z dystansu. Daj sobie czas. Nie uda ci się
wykręcić od domowych obowiązków.

Ryby (19 lutego -20 marca)

Szczęście jest bardzo blisko. Nie musisz zbyt wiele robić. Wystarczy, że będziesz sobą. Unikaj chaosu
i zajmij się najpierw zaległościami. Uporządkuj papiery,
podsumuj swoje dokonania, zrób bilans zysków i strat,
a okaże się, że jesteś na plusie.
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Ta k d z i a ł a m y
Pysznie, zdrowo, smacznie, tanio

Zamawiaj
od Babci Krysi

Smacznie, dużo, różnorodnie, dla każdego
i na każdą okoliczność.
Codziennie zestaw dnia
i menu dodatkowe. Co
jeszcze dodać? No chyba
tylko to, że dania przygotowywane w restauracjach Gary Babci Krysi w
Mławie i Płocku cudownie

rozpieszczają podniebienia
i po prostu kradną serca
naszych klientów. Zatem
warto się z nami zapoznać
i z Babcią Krysią trzymać
kulinarną sztamę. Zapamiętajcie:www.odbabcikrysi.pl. Tak jak lubicie,
tak jak chcecie. Na dowóz
i na wynos.

W

tym trudnym czasie dzięki pracy
Restauracji Gary
Babci Krysi możemy nadal zapewniać seniorom – członkom
Stowarzyszenia AS nadal możliwość korzystania z obiadów
z 50% rabatem. Obiadów, które
teraz dowozimy do domów. To
dla nas wszystkich bardzo trudny
okres, dlatego ważne jest byśmy
się razem wspierali! Zamawiając
nasze dania, dajecie możliwość
dofinansowania obiadom naszych
seniorów!
Restauracja Gary Babci Krysi
w Mławie czynna jest w godzinach od 11.00 do 17.00, tel.
791 187 233
Restauracja Gary Babci Krysi
w Płocku czynna jest w godzinach:
11:00-17:00, tel. 792187233.
Zamówienia na dowóz realizujemy od godziny 11:30. Dzięki
Waszym zamówieniom, nasze
stowarzyszenie może działać,
i wspierać seniorów, w tym nadal
zapewniać im obiady 50% taniej!
- Restauracje czynna w godzinach 11:00-17:00
restauracja
realizuje
zamówienia na dowóz i wynos
(odbiór własny)
- zamówienia na dowóz realizujemy od godz. 11:30
Wszystko
od
lokalnych
dostawców!
Nad domowymi smakami potraw codziennie pracuje kilkunastoosobowy zespół. A szefowe
kuchni Płockich Garów Babci
Krysi – Irena w Mławie i Monika
w Płocku dbają o to, by przypominać
i serwować smaki domowych dań.
Takich z dzieciństwa, jak od babci.
Lista długa, różnorodna, zaskakująca smakami. A na niej nasz numer
1 domowe, ręcznie lepione pierogi,
uwielbiana przez naszych klientów
babka ziemniaczana, czy powalający placek po węgiersku. Uwierzcie,
że to nie koniec. Kulinarne klasyki,
co to się im nikt nie oprze mamy
opanowane do perfekcji. Chcecie się
przekonać. Zatem to już czas, żeby
do nas zajrzeć.
Dowozy realizujemy dla
wszystkich klientów już przy zamówieniach od 16 zł. Zamówienia
można składać online.
Przyjmowane są od godziny
9.00 do godziny 17.00. Jest możliwość płatności BLIK. Zapraszamy
do składania zamówień online od
godz. 7:00 na: https://www.odbabcikrysi.pl/ Wszystko od lokalnych dostawców!
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