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Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 

"Nowolipie" opis 

Centrum to Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla seniorów. 

Centrum to miejsce, gdzie dbamy o rozwój seniorów. 

To miejsce, w którym osoby starsze i młode mogą ciekawie 

spędzać czas wolny. 

Centrum to miejsce, gdzie starsi i młodzi uczą się wspólnie 

nowych rzeczy. 

Czym zajmuje się Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej 

• W Centrum seniorzy biorą udział w ciekawych 

zajęciach.

• Centrum pomaga seniorom być aktywnymi.

• W Centrum odbywają się między innymi zajęcia 

ruchowe, plastyczne.

• W Centrum rozmawiamy o starości.

• Centrum pomaga seniorom być w kontakcie z osobami 

młodymi.

• W Centrum seniorzy i osoby młode uczą się wspólnie.

• Centrum to miejsce spotkań osób w różnym wieku.

• W Centrum prowadzimy Senioralne Biuro Karier.

• Centrum prowadzi zajęcia z Edukacji do Starości

• W Centrum ma siedzibę redakcja Warszawskiego 
Miesięcznika Seniorów #POKOLENIA
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Co możesz u nas załatwić 

• W Centrum możesz wziąć udział w zajęciach

dla seniorów

• W Centrum możesz wziąć udział w zajęciach

dla osób w rożnym wieku.

• Możesz nas zaprosić do siebie.

• Poprowadzimy dla Ciebie zajęcia edukacyjne.

• Możesz zostać naszym wolontariuszem i 
pomagać.

• Możesz wykupić u nas obiady jeśli jesteś 
seniorem lub seniorką.

Kto może do nas przyjść 

• Mieszkańcy Warszawy

• Dorośli

• Dzieci i młodzież

• Seniorzy

Adres Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej  

ul. Nowolipie 25b 

01-002 Warszawa
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Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek autobusowy: 

Nowolipie, Kino Femina, Wola Ratusz 

Najbliższy przystanek tramwajowy:                       

Kino Femina,  Wola Ratusz 

Kontakt  

Sekretariat 

tel. 22 838 34 96 

Punkt Informacji Senioralnej 

tel. 22 636 70 42 

mail: nowolipie@camnowolipie.pl 

Godziny pracy 

Możesz do nas przyjść i zadzwonić  

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00 

Więcej informacji dla osób  

z niepełnosprawnościami: 

Link do deklaracji dostępności 

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC 

(BY-NC-SA) 

https://cam.waw.pl/deklaracja-dostepnosci/
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