Myślą przewodnią twórców
Fundacji KLUCZ jest głębokie prze
konanie, że im starsze drzewo wi
śni, tym więcej ma kwiatów.

Historia
Fundacji Wzajemnego Wsparcia KLUCZ
powstała w sierpniu 2007 roku w Lublinie
z potrzeby aktywności i wspólnego zaanga
żowania kilku emerytek. Jej pomysłodawczy
Japoński zwyczaj każe celebrować nią jest prezes Fundacji Ewa Szeliga. Człon
Hanami, czyli wspólne podziwianie roz kowie Fundacji to doświadczeni, o wysokich
kwitu wiśni wraz z rodziną i przyjaciół kwalifikacjach emerytowani nauczyciele, pe
mi. Zapracowani do utraty tchu Japoń dagodzy lubelskich szkół. W październiku
czycy wylegają tłumnie do parków, aby 2008 roku Fundacja Wzajemnego Wsparcia
przypomnieć sobie o sprawach najistot KLUCZ otrzymała tytuł Organizacji Pożytku
niejszych. Różowobiałe kwiaty to sygnał Publicznego. Fundacja nie prowadzi działal
rozpoczęcia wiosny, a zatem symbol ży ności godpodarczej, a jej dzialalność jest non
cia, siły, młodości, piękna i przebudze – profit. Fundacja KLUCZ w latach 2008 –
nia, ale także symbol idei, że życie skła 2013 aktywnie działała na rzecz dzieci i mło
da się z wielu etapów i że szybko prze dzieży mieszkających na Starym Mieście
mija.
i w Śródmieściu Lublina realizując projekty
głównie z zakresu profilaktyki środowisko
W Kluczu podziwiamy, rozwi wej. W tym czasie Fundacja korzystała dzię
jamy, wspieramy i CELEBRUJEMY ki życzliwości księdza proboszcza Adama Le
wiek senioralny!
wabndowskiego z lokalu przy Archikatedrze
Lubelskiej. Od 2013 roku Fundacja najmuje
Seniorzy wykonywali ekslibrisy, pi lokal przy ulicy Rybnej 7 na Starym Mieście
sali ikony, podróżowali do Poleskiego z zasobów Zarządu Nieruchomości Komu
Parku Narodowego, Janowa Lubelskie nalych Miasta Lublin przy ul. Grodzkiej. Od
go, Parczewskiej Huty Szkła, do Młyna tego czasu realizuje różnorodne działania ak
Hipolita, do Kazimierza Dolnego, Wą tywizujące i edukacyjne dla lubelskich senio
wolnicy, na grzybobranie, uczestniczyli rów i z seniorami. Lokal przy ulicy Rybnej 7
w warsztatach z zakresu wizażu, kosme szczyci się pięknym, artystycznym szyldem
tologii, fryzjerskich, florystycznych, wi wykonanym przez kowala artystę Stanisława
kliniarskich, z zakresu pierwszej pomo Sikorę z Woli Krasieńskiej. Wnętrze naszego
cy przedmedycznej, fotograficznych, two Zakątka Seniora jest niezwykle klimatyczne,
rzyli zielniki, byli w Rezerwacie Czarnej z zachowanymi 250 letnimi sklepieniami.
Brzozy, uczestniczyli w plenerze malar
Z KLUCZEM współpracują: niezwykli
skim w Pszczelej Woli, w spotkaniach li ludzie, obdarzeni talentem i pasją: Alina Hła
terackich w MBP nr 21 przy ul. Rynek 11, dyniuk, Piotr Artymiuk, Krzysztof Majche
tworzyli broszki, wiersze, ozdabiali przed rek, Renata Sarnowska, Karolina Żmudzka,
mioty codziennego użytku metodą deco Przemysław Buksiński, Adam Organista,
upage, uczestniczyli w spotkaniach z po Elżbieta Lewandowska, Elżbieta Wróbel,
etami, pracownikami ZUS, Sanepidu, Anna Sokołowska, Jolanta Piskiewicz, Ka
Narodowego Banku Polskiego, uczestni tarzyna Link, Marzena SłotwińskaKanar,
czyli w spektaklach teatralnych, byli Paweł Kamiński. DZIĘKUJEMY!
w cerkwi, placówkach kultury Lublina,
skansenie, ogrodzie botanicznym, orga
nizowali kiermasze MAM WIĘC DAM
na rzecz potrzebujących seniorów, orga Fundacja Wzajemnego Wsparcia KLUCZ
nizowali na Placu Rybnym KIER – MASZ 20-570 Lublin, ul. Szmaragdowa 36/35
KSIĄŻKI ZA DARMO! CUDA WIANKI, FUNDACJA@KLUCZ.org
Majówkę z Julią Hartwig, zwiedzali mu www.KLUCZ.org
KRS 0000286985
zea lubelskie…

NIP 71 23089573
REGON 060281 481
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„Świąteczne dekoracje”
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Wytworów Rękodzieła

Zapraszamy

Fundacja Wzajemnego Wsparcia KLUCZ  lubelska organizacja po
żytku publicznego, organizuje kiermasz bożonarodzeniowy wy
tworów rękodzieła artystycznego  „Świąteczne dekoracje”,
wykonanych pod kierunkiem plastyka, przez seniorów, uczestników
Projektu „60+16”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywności Społecznej
Osób Starszych.
Kiermasz ma charakter dobroczynny.
Dochód z niego przeznaczony zostanie na pomoc bożo
narodzeniową potrzebującym seniorom.
Kiermasz jest organizowany w holu Domu Kultury LSM
w piątek 15 grudnia w godz. 17:0018:00
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczegól
ności tych, którzy, cenią wytwory rękodzieła, kultywują tradycję bożo
narodzeniową i chcą wesprzeć społeczne inicjatywy.

Realizujemy Projekt „60+16” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych
na lata 20142020.
40 seniorów i 10 młodych wolontariuszy spędziło pożytecznie i przyjemnie czas
w Zagłębiu Zielarskim FajsławiceBoniewo, w krainie Rumianku w Hołownie, w kinie,
na projekcji filmu „Fatima. Ostatnia tajemnica”.
Uczestnicy projektu i seniorzy spoza projektu co tydzień spotykają się na spacerach
z tzw. kijkami w różnych rejonach Lublina. Byliśmy już w Ogrodzie Saskim, nad
Zalewem Zemborzyckim, w Parku Ludowym, na Czechowie. Przed nami poniedziałkowe
spacery wąwozami LSM, Czubów, ścieżkami osiedla Kalinowszczyzna.
Grupa Seniorów odwiedziła Dom Dziennego Pobytu przy ul. Niecałej, gdzie
zaprezentowali twórczość poetów kiedyś związanych z Lublinem. Ponadto zebrani
recytowali swoje wiersze, wykazując się zdolnościami recytatorskimi.
Zorganizowaliśmy na Placu Rybnym KIERMASZ KSIĄŻKI ZA DARMO, cieszący
się dużą popularnością, podczas którego wiele książek zmieniło swego właściciela.
Blok zajęć edukacyjnych rozpoczynamy od spotkań z dietetykiem, które odbywają
się w każdą środę.
Do końca roku będziemy sukcesywnie realizować kolejne działania naszego
aktualnego Projektu.
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Kiermasz odbędzie się
w piątek 15 grudnia 2017 r. o godz. 17.0018:00
w holu Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
www.domkulturylsm.pl
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