
Festiwal seniorów po raz drugi, czyli jak znaleźć pracę i dobrze się bawić 
Już 8 października na AmberExpo odbędzie się druga edycja Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów. Ubiegłoroczne 
wydarzenie przyciągnęło kilka tysięcy osób powyżej 60. roku życia udowadniając, że po przejściu na emeryturę wciąż 
można aktywnie działać w wymiarze zawodowym, społecznym i kulturalnym. Podobnie jak za pierwszym razem, także 
teraz na seniorów czekać będą oferty zatrudnienia, bezpłatne badania medyczne, pokazy mody, a także spotkania  
z gwiazdami kina oraz koncert muzyczny. 

W 2018 r. debiutujący Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony mieszkańców Trójmiasta. 
Wydarzenie przyciągnęło do AmberExpo blisko 7 tys. osób poszukujących ofert zatrudnienia, nowinek ze świata technologii oraz mody. 
Nie inaczej będzie i tym razem, a cała oferta Festiwalu ponownie podzielona będzie na kilka tematycznych stref. Pierwsza dedykowana 
będzie osobom, które chcą pozostać aktywne w wymiarze zawodowym. W Strefie Pracy czekać na nich będzie 50 pracodawców, którzy 
zaprezentują kilkaset ofert pracy na pół etatu. Wśród wystawców znajdą się znane marki jak i lokalni przedsiębiorcy. Swój udział 
zapowiedział już m.in. popularny market budowlany Leroy Merlin, gigant ubezpieczeniowo-finansowy Nationale Nederlanden, sieć 
sklepów Zakłady Mięsne Nowak, CCC, a także ceniony producent kosmetyków AVON, restauracja McDonald’s czy szpital Copernicus. 
Wśród poszukiwanych pracowników będą m.in. sprzedawcy, kierowcy, pracownicy magazynowi, ochroniarze, pracownicy biurowi, 
pracownicy serwisów sprzątających, kasjerzy, opiekunowie dla dzieci, pracownicy infolinii, konserwatorzy czy ankieterzy. 

 

W Strefie Zdrowego Stylu Życia na dojrzałych gdańszczan czekać będzie pełna analiza krwi (sprawdzanie m.in. poziomu glukozy, 
cholesterolu, HCV itp.), badania USG i EKG. Nie zabraknie specjalnych pojazdów medycznych – słuchobusu, osteobusu, dermobusu  
i mammobusu. Z kolei eksperckich porad udzielać będą specjaliści: psycholog, seksuolog, dietetyk i optyk. Ciekawych wskazówek  
udzielą ratownicy medyczni, którzy będą podpowiadać jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia, udaru, zawału oraz, 
jak opiekować się osobą chorą w domu. 

W Strefie Mody i Urody sprawdzimy, co będzie modne w nadchodzącym sezonie, a także z bliska przyjrzymy się spektakularnym 
pokazom mody. Każdy senior będzie mógł także pod okiem ekspertów przejść niezwykłą metamorfozę uwzględniającą m.in. pełny 
makijaż i opiekę fryzjerską. Do korzystania z najlepszych kosmetyków zachęcać będą przedstawiciele Cherry Soap, Marion oraz firmy 
AVON. Wśród wystawców nie zabraknie także Janusza Wiśniewskiego, jednego z najlepszych polskich krawców. 

Świat jutra będzie można podejrzeć w Strefie Nowych Technologii. W tym roku pokażemy nowoczesne urządzenia domowe - 
bezobsługowe odkurzacze, popularne termomiksy, elektryczne segwaye czy nowoczesne systemy prasowania. Seniorzy będą mogli 
również sprawdzić ofertę producenta elektrycznych skuterów, wózków inwalidzkich, hulajnóg, rowerów i mikroaut. Równie ciekawa 



będzie prezentacja rozwiązań z obszaru teleopieki. Dowiemy się m.in. jak funkcjonują czujniki upadku, telemedyczne opaski dla 
seniorów, a także poznamy inne gadżety ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom starszym.  

Ambicją Festiwalu jest również mówienie o rzeczach ważnych. W Strefie Bezpieczeństwa, Informacji oraz Wolontariatu eksperci będą 
doradzać z zakresu prawa spadkowego i przechodzenia na emeryturę, a także udzielać wyjaśnień z obszaru prawa podatkowego. Nie 
zabraknie funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, którzy wyjaśnią, m.in. jak ustrzec się przed oszustwami, których ofiarami są 
najczęściej osoby starsze. Praktycznych wskazówek udzielać będą też pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy wyjaśnią na 
czym polega e-recepta i odpowiedzą na pytania dotyczące zasad korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, programu 
bezpłatnych leków dla seniorów czy kierowania na leczenie uzdrowiskowe.  

  

Uczestników Festiwalu w inspirującą podróż zabiorą goście specjalni wydarzenia. Bohdan Łazuka, Teresa Lipowska i Ilona Łepkowska 
opowiedzą m.in. o tym, co jest w życiu najważniejsze i roli aktywności w dojrzałym wieku. Nie zabraknie także akcentu muzycznego. 
Swoje najważniejsze przeboje przypomni Eleni. 

W Strefie Wypoczynku i Kultury do relaksu zaprosi miejska biblioteka, która pokaże swoje nowości wydawnicze, a przedstawiciele 
Teatru Wybrzeże i Opery Bałtyckiej zdradzą, co w najbliższych miesiącach znajdzie się w ich repertuarze. Nie zabraknie też projekcji  
w kinie 7D, warsztatów, pokazów livecooking w wykonaniu Roberta sowy i smacznego grilla. Na pasjonatów sztuki czekać będzie z kolei 
wystawa obrazów oraz zdjęć, a prawdziwe wyzwanie seniorom rzucą najmłodsi adepci gry w szachy. W międzypokoleniowej rozgrywce 
nareszcie poznamy odpowiedź czy w grze tej ważniejsza jest młodość czy doświadczenie. 

Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów odbędzie się 8 października 2019 r. w hali AmberExpo w Gdańsku. Wydarzenie rozpocznie się  
o godzinie 10:00 i potrwa do 15:30. 

Więcej informacji znaleźć można na www.festiwalaktywnosci.pl 
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