Harmonogram

Sala widowiskowa:
9.00 – otwarcie Dnia Seniora
Prelekcje:
9.15 – 9.40 Narodowy Fundusz Zdrowia
• program „Leki 75+”
• sieć szpitali i zmian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
9.45–10.15Wydział Prewencji KomendyWojewódzkiej Policji w Lublinie
• „Metody popełniania przestępstw na tzw. Wnuczka”
10.20 – 10.40 Urząd Komunikacji Elektronicznej
• „Wiem, co podpisuję”
10.45 – 11.15 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Obywatelski Parlament Seniorów i Karta Seniora
11.20 – 11.40 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• waloryzacja świadczeń
• czy emeryt i rencista może dorabiać
• od czego zależy wysokość emerytury
12.00 – 12.30 Występ artystyczny zespołu wokalnego Pasjonatta
Hol:
9.0014.00 dyżur ekspertów z:
• Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• Narodowego Funduszu Zdrowia
• Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Wyjdź z domu!

Instytucje, które włączą się w Dzień Seniora 2017:
Lubelski Oddział Wojewódzki Naro
dowego Funduszu Zdrowia
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia ma swoją siedzibę przy
ul. Szkolnej 16 w Lublinie. W swojej prelek
cji eksperci z NFZ opowiedzą o programie
bezpłatnych leków „Leki 75+” oraz o zmia
nach w nocnej i świątecznej opiece zdrowot
nej od 1 października 2017.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Od
dział w Lublinie
Placówka w Lublinie mieści się przy ul. Zana
36, 38C. Zakład włącza się aktywnie w poli
tykę senioralną organizując Dzień Seniora,
spotkania, wykłady i punkty poradnictwa dla
seniorów. Ekspert z zakresu emerytur opo
wie o: waloryzacji emerytur, o dorabianiu do
emerytury oraz od czego zależy wysokość
świadczenia.
Miejski Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Lublinie
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepeł
nosprawności w Lublinie z siedzibą przy ul.
Magnoliowej 2 jest organem I instancji wy
dającym (w ramach orzecznictwa pozaren
towego):
• orzeczenia o niepełnosprawności dla osób,
które nie ukończyły 16 roku życia,
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
• orzeczenia o wskazaniach do ulg i upraw
nień dla osób, które posiadają orzeczenia o in
walidztwie lub niezdolności do pracy, o któ
rych mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilita
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
• legitymacje osób niepełnosprawnych.
Wydział Prewencji Komendy Woje
wódzkiej Policji
Do zadań Wydziału Prewencji Komendy Wo
jewódzkiej Policji w Lublinie (ul. Narutowi
cza 73) należy przede wszystkim koordyna
cja działań prewencyjnych podejmowanych
przez policjantów komend powiatowych (miej
skich) Policji woj. lubelskiego oraz nadzór
nad ich realizacją. Uzupełniane są przedsię
wzięciami prewencyjnymi, które przygoto
wywane i wykonywane są wyłącznie przez
nas lub we współpracy z policjantami z in
nych komórek organizacyjnych KWP w Lu
blinie i terenowych jednostek Policji, a także

przedstawicielami podmiotów pozapolicyj
nych. Policjanci poradzą, jak nie dać się oszu
kać osobom, które wyłudzają pieniądze od
seniorów.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Komunikacji Elektronicznej (ul. Zana
38C) reguluje działalność telekomunikacyj
ną i pocztową, gospodarkę zasobami często
tliwości oraz kontrolę spełniania wymagań
dotyczących kompatybilności elektromagne
tycznej. Jest także organem wyspecjalizowa
nym w zakresie kontroli wyrobów emitują
cych lub podatnych na emisję pola elektro
magnetycznego, w tym aparatury i urządzeń
telekomunikacyjnych wprowadzonych do ob
rotu handlowego w Polsce.
Prowadzi akcje społeczne nt. bezpiecznego
zawierania umów, bezpieczeństwa w sieci
oraz odpowiedzialnego używania nowych
technologii.
Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwa
lidów jest organizacją pozarządową z wielo
letnią tradycją, działa poprzez swoje oddzia
ły okręgowe, rejonowe i koła. Jest najwięk
szą organizacją liczącą ok. 1 miliona członków,
działającą na terenie całego kraju. W Lubli
nie mieści się przy ul. Stanisława Leszczyń
skiego 23.
Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwa
lidów w celu:
• rozwiązywania problemów socjalno  byto
wych, rehabilitacji społecznej, zdrowotnej
oraz interpretacji prawa,
• niwelowanie barier izolacji społecznej, po
przez aktywne i twórcze uczestnictwo w ży
ciu środowiska,
• integracji i więzi między pokoleniami, któ
ra stwarza warunki do przekazywania trady
cji i wartości życia społecznego.
Wydarzenie uświetni występ artystycz
ny zespołu „Pasjonatta”
Zespół koncertuje w Domach Kultury, na fe
stynach, w domach pomocy społecznej. Brał
udział w obchodach Dni Seniora, Nocy Kul
tury, WOŚP, na Uniwersytecie Drugiego Wie
ku, a w 2015 r. w ogólnopolskim przeglądów
zespołów w Warszawie. W 2014 roku za dzia
łalność artystyczną zespół otrzymał puchar
od Prezydenta Miasta Lublina. W repertu
arze piosenki rozrywkowe w różnych stylach
muzycznych.

Wyjdź z domu!

Dzień Seniora to wydarzenie organizowane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W sali kinowej Domu Kultury LSM będzie można wysłuchać krótkich
wykładów skierowanych specjalnie do seniorów. Eksperci z różnych instytucji
odpowiedzą na pytania podczas dyżuru w holu Domu Kultury. W części
artystycznej wystąpi zespół wokalny „Pasjonatta”.
Dzień seniora odbędzie się
w piątek 27 października 2017 r. w godz. 9.00  14:00
w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
W s t ę p w ol n y

