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Dołącz do grona członków
fajnego Stowarzyszenia
W Płocku ruszyły zapisy dla osób chcących dołączyć do grona
członków Stowarzyszenia AS. Kto może wstąpić w jego szeregi?
Każda osoba mająca powyżej 55 roku życia z Płocka i powiatu
płockiego, która chce skorzystać z szerokiego pakietu
korzyści i rabatów przygotowanych dla członków AS.
Osoby chcące zostać członkami Stowarzyszenia mogą zapisywać
się w Kapitalnym Sklepie (ul. Tumska 9), a już od 20 lutego
zapisy będą przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.
Obrońców Płocka 1920 lokal 20. Seniorzy zapisujący się do
Stowarzyszenia ponoszą jednorazową opłatę za wydanie
legitymacji w wysokości 15 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zapisów zamieszczone są na
stronie Aktywny Senior oraz pod numerem telefonu: 792 187
233.
Osoby dołączające do Stowarzyszenia Aktywny Senior mają
zapewniony szeroki zakres pomocy i wsparcia:
– zakup obiadów w restauracji Gary Babci Krysi w Płocku w
cenie 7 zł ,
– dofinansowanie przy zakupie leków,
– dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
– wsparcie rzeczowe,
– wsparcie finansowe,
Dla członków Stowarzyszenia organizowane są również imprezy
integracyjne, wyjazdy turystyczne,
Przypomnijmy, że działające od 2015 roku w Mławie,
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS,

otwiera właśnie swoją filię w Płocku. Będzie to pierwsza
filia organizacji, jaka poza Mławą powstaje na terenie
województwa mazowieckiego.
Aktywny Senior w Płocku będzie działał przy ul. Obrońców
Płocka 1920 lok. 20. Tu powstaje siedziba Stowarzyszenia
wraz z Restauracją Gary Babci Krysi i salami zajęciowymi
Centrum Aktywnego Seniora. – Już w na przełomie marca i
kwietnia seniorzy z Płocka i powiatu płockiego będą mogli
korzystać z pełnej oferty Stowarzyszenia także w Płocku.
Zapraszamy do poznawania nas, naszej oferty i korzystania z
pełnego pakietu przygotowanego dla naszych członków – mówi
Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia Aktywny Senior.
W Płocku, tak jak w Mławie, oprócz Centrum Aktywnego
Seniora, gdzie odbywać się będą zajęcia dla seniorów,
powstanie także Restauracja Gary Babci Krysi. Będzie to już
druga restauracja, którą prowadzi Stowarzyszenie w ramach
działalności gospodarczej. Na potrzeby działalności
Stowarzyszenia zaadaptowany jest lokal o powierzchni 470
metrów kw. Kapitalny remont lokalu wynajmowanego od Płockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w
całości
wykonany
zostanie
ze
środków
własnych
Stowarzyszenia. Koszty adaptacji lokalu wyniosą ponad 300
tys złotych.
Fot. Stowarzyszenie Aktywny Senior.

