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Szanowni Państwo!
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia działającej w ramach ONZ, zdrowie to stan całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie
brak choroby czy kalectwa. Takie podejście do problematyki zdrowia osób starszych staramy się popularyzować
w działalności uniwersytetów trzeciego wieku.
W tym numerze Biuletynu piszemy m.in. o znaczeniu
edukacji prozdrowotnej (m.in. o zdrowiu psychicznym
i problemach z depresją u osób starszych, o profilaktyce
i potrzebie badania słuchu), a także o promocji i promotorach zdrowia dla osób starszych.
Istotnym elementem programów edukacyjnych w UTW
są zajęcia aktywności fizycznej. Już od wielu lat UTW są
inicjatorem i głównym realizatorem licznych regionalnych i ogólnopolskich imprez sportowo-rekreacyjnych.
Zimowa Senioriada UTW odbywa się w Rabce-Zdroju –
w numerze przedstawiamy podsumowanie IV edycji tej
imprezy. UTW w Łazach zaprasza w tym roku w maju
na Ogólnopolską Olimpiadę Sportową UTW „Trzeci wiek
na start”. Na okładce Biuletynu znajdziecie Państwo program imprezy. Na V Marsz Nordic Walking Studentów
UTW 2017 zaprasza także UTW w Wejherowie, a UTW
w Sejnach na I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno-Intelektualno-Sprawnościowy Nestorów. Takie spotkania w szczególny sposób integrują społeczność uniwersytetów trzeciego wieku.
Rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu realizowanego
wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, popularyzującego wiedzę o zasadach bezpiecznego poruszania
się przez seniorów w świecie różnorodnych produktów
i usług finansowych – w Biuletynie zamieszczamy opinie
liderów UTW, w których odbyły się już wykłady i warsztaty w ramach tego przedsięwzięcia.
W styczniu br. w Sejmie, Komisja Polityki Senioralnej
oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, podczas
wspólnego posiedzenia przyjęły Informację o sytuacji
osób starszych w Polsce za rok 2015, którą przedstawiła
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. Warto przeczytać
wypowiedź na ten temat Małgorzaty Zwiercan, Przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej („Portret seniorów
w liczbach i faktach”).
Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych warsztatów dla osób zamierzających zainicjować powstanie
gminnej rady seniorów oraz dla członków istniejących
już rad. Będą one realizowane we współpracy z Fundacją
Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w ramach
projektu ASOS 2017 pt. „Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów”. Szczegóły w numerze.
Przyjemnej lektury!
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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EDUKACJA PROZDROWOTNA W UTW

O depresji wśród seniorów
Kampania społeczna „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”
Rozmowa z Anną Morawską-Borowiec, dziennikarką telewizyjną, psychologiem o specjalności klinicznej,
pomysłodawczynią i koordynatorką kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, której czwarta edycja dotyczy depresji u osób starszych, autorką książki „Twarze depresji”, wielokrotnie
nagradzaną za podejmowanie trudnych tematów społecznych.

Anna Morawska-Borowiec

Redakcja: Naturalny proces starzenia pozwala na
ogół osobom starszym na utrzymanie zaangażowania i aktywności w życiu społecznym, rodzinnym,
odczuwania własnej wartości, satysfakcji z życia
i sprawowania nad nim kontroli. Przychodzą jednak
takie chwile kiedy starsze osoby mają poczucie obniżania się sprawności fizycznej i psychicznej, gorszego samopoczucia. Przejście na emeryturę często
jest przeżyciem traumatycznym, po nim zaczynają
się problemy. Skąd u Pani, osoby młodej, zainteresowanie tematem depresji wśród seniorów?
Anna Morawska-Borowiec: Światowa Organizacja
Zdrowia zwraca uwagę, że częściej na depresję zapada-

ją osoby powyżej 60. roku życia, młodzież oraz kobiety
po urodzeniu dziecka (depresja poporodowa). Właśnie
dlatego pierwszą edycję kampanii „Twarze depresji. Nie
oceniam. Akceptuję” poświęciliśmy depresji wśród osób
dorosłych, by wyjaśnić, czym jest ta choroba i jak ją leczyć. Druga edycja kampanii dotyczyła depresji wśród
dzieci i młodzieży; trzecia – depresji poporodowej i teraz przyszedł czas na depresję wśród seniorów. Wszystkie informacje na temat kampanii znajdują się na
stronie internetowej: www.twarzedepresji.pl.
Dotarłam do policyjnych statystyk, z których wynika, że
w zeszłym roku z 5,5 tysiąca Polaków, którzy popełnili samobójstwo aż prawie 2 tysiące stanowią osoby po
60. roku życia. Niestety za wieloma z tych dramatów
stała nieleczona depresja. Jako dziennikarka i psycholog uznałam, że mam obowiązek przygotować kampanię
społeczną na ten temat. Z tą chorobą spotykam się niemal codziennie, na każdym kroku. Zmaga się z nią półtora miliona Polaków, a w ramach NFZ leczy się zaledwie
pół miliona. Trzeba to zmienić, bo mówimy o chorobie
śmiertelnie niebezpiecznej, kiedy jest nieleczona.

R: Co Pani zdaniem stanowi największe zagrożenie
zachorowania na depresje u osób starszych?
AM-B: Myślę, że największym zagrożenie jest samotność, której seniorzy doświadczają szczególnie dotkliwie. Po pierwsze dlatego, że dzieci wielu z nich pracują
zagranicą lub w innym mieście, a jeśli nawet żyją w tej
samej miejscowości, to niestety nie zawsze znajdują
czas, by odwiedzić rodziców. Po drugie, wielu seniorów
zostało samych po śmierci męża lub żony, a spędzili
ze sobą niemal całe życie. Żałoba może się przedłużyć
i przejść w stan chorobowy, czyli depresję.
Współorganizator kampanii „Twarze depresji” Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” prowadzi Telefon Zaufa-
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nia dla Osób Starszych pod numerem tel. 22 635 09 54.
Przy telefonie dyżuruje zwykle doświadczony psycholog. Można do niego zadzwonić w poniedziałek, środę
i czwartek od godziny 17. do 20.; we wtorek od 9. do 12.;
a w środy od 14. do 16. Można porozmawiać ze specjalistą na temat choroby Alzheimera.
Współorganizator kampanii – Fundacja ITAKA – prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania pod numerem tel. 22 654 40 41. Dyżuruje przy nim lekarz psychiatra w poniedziałki od godziny 17.00 do 20.00.
Można też napisać e-mail do psychologa z Fundacji
na adres: porady@stopdepresji.pl
Wspomniałam już, że nieleczona depresja jest chorobą
śmiertelną, ponieważ jednym z jej objawów są myśli samobójcze. Podstawowe objawy depresji to:
−− po pierwsze, obniżony nastrój, płaczliwość, drażliwość, „czarnowidztwo”;
−− po drugie, brak energii, co oznacza, że chory nie ma
siły wstać z łóżka, ubrać się, podjąć codziennych
czynności;
−− po trzecie, utrata zainteresowań – przestaje cieszyć
to, co wcześniej sprawiało radość, a nawet było pasją.
Oprócz tych objawów mogą pojawić się również: bezsenność, brak apetytu, problemy z koncentracją, utrata
wiary w siebie, poczucie winy. W przypadku osób starszych zdarzają się objawy niespecyficzne dla depresji
takie jak bóle psychosomatyczne. To oznacza, że senior
żali się np. na ból serca lub żołądka, a badania nie potwierdzają medycznego źródła bólu. Są to bóle pochodzące z ludzkiej psychiki, a odczuwalne fizycznie.
Zwróćmy uwagę również na demencję, która często jest
mylona z depresją i powoduje lekceważenie objawów tej
drugiej choroby u seniorów. Najważniejsza różnica między tymi chorobami dotyczy pamięci. W demencji osoba starsza może nie wiedzieć, który jest dzień tygodnia,
gdzie się znajduje, a nawet jak się nazywają jej dzieci.
W depresji takich problemów nie ma. Może pojawić się
gorsza koncentracja, ale nie tak poważne zaburzenia pamięci jak w demencji.
R: Czy depresja jest uleczalna?
AM-B: Depresja jest uleczalna w każdym wieku, ale to
choroba nawrotowa, a więc zdarza się, że mimo poprawy
stanu zdrowia z czasem może wrócić. Najskuteczniejszą
metodą walki z tą chorobą jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Leki antydepresyjne nowej generacji
są dziś bezpieczne i co należy podkreślić – nie uzależniają. Jednak zaczynają działać dopiero po mniej więcej
dwóch tygodniach, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość, by przyszła ulga i poprawa stanu zdrowia.
Z kolei najlepszą psychoterapię dla chorych na depresję
zapewniają psycholodzy z nurtu poznawczo-behawio-

ralnego i interpersonalnego. Warto o tym pamiętać, by
wybrać właściwego psychologa.
Problem nieleczenia depresji wśród osób starszych jest
szczególnie poważny ponieważ wielu z nich wstydzi się
pójść do psychiatry, czy psychologa, uznając ich za „specjalistów dla wariatów”. Jako psycholog mogę zapewnić, że
nie ma się co bać, ani wstydzić. Bohaterowie mojej książki
„Twarze depresji” oraz ambasadorzy kampanii „Twarze
depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” udowadniają, że leczenie zapewnia im możliwość zupełnie normalnego funkcjonowania i że z depresją można żyć, a nawet wygrać.
R: Jak udało się Pani przekonać znane osoby, aby zostały ambasadorami kampanii?
AM-B: Początki nie były łatwe, ale z każdą kolejną edycją
dołącza do naszej kampanii coraz więcej ambasadorów.
W czwartej edycji poświęconej depresji wśród seniorów są aktorzy i dziennikarze: Teresa Lipowska, Bożena Dykiel, Ewa Błaszczyk, Krystyna Czubówna, Wiktor
Zborowski, Jarosław Gugała i Maciej Orłoś. Co ważne nie
każdy z nich choruje na depresję, a mimo to nie mają
problemu, by wystąpić na billboardzie ramię w ramię
z osobą zmagającą się z tą chorobą. Myślę, że to jest wielka wartość tej kampanii, która zmienia myślenie Polaków o depresji. Chorzy, choć zapewne wciąż spotykają
się ze stygmatyzacją, to na pewno zdarza się to rzadziej
i o to nadal będziemy zabiegać w naszej kampanii.

R: Zaprosiła Pani do współpracy w kampanii społecznej o depresji wśród seniorów m.in. Ogólnopolską
Federację Stowarzyszeń UTW. Jakie są oczekiwania
Pani, w stosunku do środowiska UTW, a szczególnie
ich liderów, którzy kreują program edukacyjno-aktywizujący dla słuchaczy?
AM-B: Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW nie
mogło zabraknąć w tej edycji kampanii, ponieważ m.in.
do studentów UTW jest skierowany nasz przekaz: „Nie
lekceważ objawów. Zapytaj specjalistę. – „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. Bardzo zależy mi na tym,
by w programie edukacyjnym UTW znalazły się wykłady
na temat depresji i psychoedukacja.
Uniwersytety Trzeciego Wieku spełniają niezwykle ważną rolę w walce z depresją, ponieważ mobilizują osoby
starsze do działania, nauki, a przede wszystkim do wyjścia z domu i zadbania o siebie. Można powiedzieć, że to
świetny „antydepresant”. Ale nie dla każdego taka „profilaktyka” jest wystarczająca. Na depresję może zachorować każdy, bez względu na wiek, płeć, status społeczny.
R: Liderzy UTW angażują wykładowców, instruktorów, terapeutów i in. specjalistów do prowadzenia
zajęć dla osób starszych. Tematyka dotycząca depresji u osób starszych będzie mogła zapewne być upo-
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wszechniana przez specjalistów. Do kogo najlepiej
się zwrócić z propozycją poprowadzenia wykładów,
seminariów, warsztatów ew. zajęć w innych formach?
AM-B: Najlepiej, by wykłady prowadzili psychiatrzy
oraz psycholodzy o specjalności poznawczo-behawioralnej i interpersonalnej. Do liderów UTW chciałabym
się zwrócić z apelem, by stworzyli listę psychiatrów
i psychologów, pracujących w niezbyt odległych od siedziby UTW placówkach, z których pomocy będą mogli
korzystać seniorzy. Danych tych specjalistów należy szukać w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach psychiatrycznych, centrach interwencji kryzysowej i ośrodkach pomocy społecznej. Warto zwrócić się o pomoc do
wyższych uczelni, by ich specjaliści w ramach wolontariatu lub symbolicznej opłaty mogli w UTW wykonywać
np. konsultacje psychologiczne, prowadzić wykłady itp.
Przy odrobienie dobrej woli wszystko jest możliwe.
Całą kampanię przygotowuję w pełni charytatywnie i doskonale wiem, że każda edycja to wyzwanie, ponieważ na
niektóre jej elementy jak np. billboardy, potrzebne są jednak środki finansowe od sponsorów. Stąd mój apel do Stowarzyszeń UTW, by również wokół siebie poszukali osób,
które zapewnią symboliczne fundusze dla psychiatrów
i psychologów, którzy przyjeżdżaliby do studentów UTW.
R: Federacja UTW ma doświadczenia w opracowaniu i realizacji systemowych programów edukacyjnych dla osób starszych w rożnych obszarach tematycznych, wspólnie z partnerami merytorycznymi.
Czy Pani zdaniem warto zainspirować Ministerstwo
Zdrowia do opracowania systemowego programu
na temat zdrowia psychicznego polskich seniorów,
w którym problem depresji, stanowiłby istotny element. Może Pani ma tez inne propozycje?
AM-B: Na pewno warto zainteresować problemem
Ministerstwo Zdrowia. W tym przypadku rola Ogólnopolskie Federacji Stowarzyszeń UTW jest nie do przecenienia. Myślę, że w tej kwestii mogą Państwo liczyć

na wsparcie profesora Piotra Gałeckiego – krajowego
konsultanta w dziedzinie psychiatrii, który objął honorowym patronatem kampanię „Twarze depresji. Nie
oceniam. Akceptuję.”

R: Przypuszczam, że wiele osób chciałoby przeczytać
książkę Pani autorstwa „Twarze depresji”. Nawet niektóre biblioteki już mnie pytały, czy można ją gdzieś
zamówić. Z kim w tej sprawie trzeba się kontaktować?
AM-B: Książkę można kupić w wielu księgarniach
w całej Polsce. Najlepiej zamówić „Twarze depresji”
bezpośrednio z Wydawnictwa Świat Książki, którego
nakładem się ukazała. Można to zrobić przez stronę internetową Wydawnictwa: http://www.swiatksiazki.pl/
ksiazki/twarze-depresji-anna-morawska-4892907/
Depresja stygmatyzuje, więc mało kto przyznaje się do
niej otwarcie, choć cierpi na nią co dziesiąty Polak. Bohaterowie książki „Twarze depresji” przełamali lęk i opowiedzieli o nierównej walce z najtrudniejszym przeciwnikiem
w swoim życiu. Moimi rozmówcami są m.in.: Andrzej Bober, Ewa Kuklińska, Olga Bończyk, Tomasz Jastrun, Kamil
Sipowicz, a także ludzie, którzy nie są osobami publicznymi, a zdecydowali się opowiedzieć o swoim „czarnym psie”,
jak nazwał depresję Winston Churchill. Choroba towarzyszy im na każdym kroku i trzeba ją oswoić, czyli leczyć. Na
pytanie: Jak robić to skutecznie? odpowiadają psychiatrzy
i psychoterapeuci. Ewa Jastrun, żona Tomasza, zdradza,
jak sobie radzi, kiedy jej mąż mówi, że nie ma już siły żyć,
nie ma siły walczyć z kolejnym epizodem depresyjnym.
W takim momencie chory nie powinien być sam. „Weź się
w garść” to najgorsze, co może usłyszeć. On już jest „w garści”… depresji. Jeśli zdecyduje się na leczenie, chciałby odebrać od otoczenia komunikat: „Nie oceniam. Akceptuję”.
Stąd wziął się tytuł naszej kampanii społecznej.
R: Dziękuję Pani w imieniu seniorów za podjęcie
tego ważnego tematu i za rozmowę.
W imieniu Redakcji rozmawiała Wiesława Borczyk.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku na posiedzeniu w dniu 23 marca br. w Krakowie ustalił, że Walne Zebranie Członków Federacji UTW odbędzie się w dniu 2 czerwca br.,
w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, w godzinach 11:00-15:00.
W porządku obrad przewidziano m.in. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Federacji
UTW za 2016 r., informację o przygotowaniach do Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju
i Nowym Sączu (IX edycja); omówienie projektów realizowanych przez Federację UTW w 2017 r. oraz sprawy
bieżące. Przed Walnym Zebraniem Członków odbędzie się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji
UTW. Po zakończeniu Zebrania planuje się zwiedzanie Wawelu.
Potwierdzenie udziału w WZC Członkowskie UTW zgłaszają na adres: federacjautw@interia.eu

5
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

EDUKACJA PROZDROWOTNA W UTW

Ogólnopolski projekt:
Profilaktyka chorób
słuchu osób starszych
Pogorszenie słuchu jest naturalną konsekwencją procesu starzenia się. W Polsce, co czwarta osoba powyżej
65. roku życia cierpi na niedosłuch. Pogorszenie słuchu
odbiera seniorom nie tylko radość z życia, ale też możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Problemy ze słuchem powodują trudności w relacjach
z innymi osobami, są przeszkodą w realizacji zainteresowań i pasji, znacząco utrudniają codzienne życie. Wg
Światowej Organizacji Zdrowia na świecie nawet co 3.
osoba po 65. roku życia cierpi na ubytek słuchu w stopniu odpowiadającym niepełnosprawności słuchowej.
Słuch jest jednym z tych zmysłów, który często jest zaniedbywany.
Kiedy z wiekiem pogarsza się wzrok, bez oporów udajemy się do okulisty. O słuch niestety już tak nie dbamy.
Ubytek słuchu związany z wiekiem jest czymś naturalnym i nieodwracalnym, nie należy go jednak ignorować.
Naukowcy podkreślają, że gorsza kondycja słuchowa
nierzadko idzie w parze z pogorszeniem się kondycji
umysłowej i zdolnością zapamiętywania (demencją).
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń we współpracy
z firmą KIND zdecydowała się uwrażliwić seniorów na
problem pogorszenia słuchu i niedosłuchu wśród osób
starszych. W ramach podjętej współpracy specjaliści
KIND przeprowadzą w Uniwersytetach Trzeciego Wieku
w całej Polsce 40 bezpłatnych wykładów i 20 warsztatów, poświęconych zagadnieniu profilaktyki słuchu oraz
jakości słyszenia.
Problem niedosłuchu osób starszych jest bardzo powszechny ale niestety często przez nich samych zaniedbywany, a nawet ignorowany. Celem firmy KIND Aparaty Słuchowe, we współpracy z Ogólnopolską Federacją
Stowarzyszeń UTW, jest rozpowszechnienie wiedzy na
temat roli słuchu w codziennym życiu, a także uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest jego profilaktyka.
Jesteśmy grupą doświadczonych specjalistów wspierającą wszystkie osoby w zakresie dobrego słyszenia

i niezmiernie cieszy nas fakt, że możemy współdziałać z Federacją UTW na rzecz osób starszych. Jesteśmy
dumni, że możemy podzielić się naszą wiedzą z osobami najbardziej tego potrzebującymi – mówi Agnieszka
Dziekan-Grychowska, przedstawiciel firmy KIND Aparaty Słuchowe.
Dla wielu osób starszych udział w tych zajęciach i badaniach może stanowić pierwszy, jeden z najistotniejszych
kroków, by pozbyć się lub zniwelować problem ze słuchem do poziomu nie utrudniającego normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.
Zajęcia będą realizowane w okresie od marca do grudnia
2017 r., w uzgodnionych z UTW terminach, a UTW nie
ponosi żadnych kosztów związanych z ich organizacją.
Wykład ma charakter popularnonaukowy i trwać może
od 45 min. do 90 min. Warsztaty o charakterze praktycznym trwają ok. 60 min. Zajęcia prowadzone są w sposób
przystępny i zrozumiały, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz innych pomocy dydaktycznych
i praktycznych przykładów. Wykładowcy i trenerzy to
eksperci z zakresu w/w problematyki, mający duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób starszych.
Dla uczestników wykładów i warsztatów zapewniono
możliwość umówienia się na bezpłatne, profesjonalne
i dogłębne badania słuchu. Wyniki takich badań posłużyć mogą dalszej diagnostyce i w razie konieczności,
rozpoczęciu koniecznego leczenia.
Z firmą KIND Aparaty Słuchowe podjęliśmy współpracę w roku 2016 realizując wspólnie pilotażowy program edukacyjny w zakresie profilaktyki chorób słuchu
dedykowany seniorom – słuchaczom uniwersytetów
trzeciego wieku w Polsce – mówi Daniel Jachimowicz,
Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu. Prowadzone przez specjalistów firmy KIND wykłady pt. „Lepszy słuch kluczem
do komfortowego życia” cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy UTW i zebrały bardzo pozytywne
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opinie ich uczestników. Prowadzone były w ciekawy
i komunikatywny sposób a osoby zainteresowane miały
dodatkowo możliwość skorzystania z profesjonalnych,
bezpłatnych badań audiometrycznych w specjalistycznych gabinetach firmy KIND. Pozytywne doświadczenia ze współpracy zebrane w roku 2016 zaowocowały
jej kontynuacją w roku 2017 w ramach kolejnej edycji
ogólnopolskiego programu edukacyjnego obejmującego
tematykę profilaktyki chorób słuchu.

Zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku do
udziału w ogólnopolskim projekcie „Profilaktyka
chorób słuchu dla osób starszych” oraz skorzystania
z bezpłatnych wykładów i warsztatów, w połączeniu
z możliwością skorzystania z bezpłatnych badań słuchu dla słuchaczy UTW. Zgłoszenia UTW do udziału
w projekcie można dokonywać drogą telefoniczną:
nr tel. 793 728 887 lub mailową: federacjautw@interia.eu

Portret seniorów w liczbach i faktach,
w „Informacji Rządu o sytuacji osób
starszych w Polsce za rok 2015”
Wypowiedź Poseł na Sejm RP Małgorzaty Zwiercan, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
Od września 2015 roku Rada Ministrów zobowiązana
jest do bieżącego monitorowania sytuacji osób starszych
oraz corocznego przedstawiania raportu z tych czynności przed Sejmem i Senatem. W styczniu br. Komisja Polityki Senioralnej oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, podczas wspólnego posiedzenia przyjęły Informację
o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015, którą
przedstawiła nam Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska.
Przede wszystkim zaznaczenia wymaga fakt, iż przedstawiony dokument ma charakter pionierski i historyczny. Po raz pierwszy w tworzenie takiego zestawienia
zaangażowane były wszystkie ministerstwa, Główny
Urząd Statystyczny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodowie, a jego treści uzupełniono o wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum
Badań Opinii Społecznej. Jest to też pierwszy dokument
przedstawiający portret seniorów oparty na liczbach
i faktach, w którym zebrane dane dotyczą każdego
aspektu i obszaru życia osób starszych.
Z zadowoleniem przyznaję, że dyskusja na posiedzeniu
raczej nie zawiodła niczyich oczekiwań. Jak przystało na
dobrą debatę, padły zarówno głosy chwalące wytężoną
pracę ministerstw, zwłaszcza koordynującego ją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jak i głosy
nie do końca usatysfakcjonowane. W szczególności podkreślono, iż polityka senioralna powinna być apolityczna, zaś do wyciągania odpowiednich wniosków potrzebne jest patrzenie horyzontalne. Zwrócono także uwagę,

Małgorzata Zwiercan

że przygotowanie informacji, jako dokumentu o charakterze wyjściowym zawierającym nie tylko dane ale również rekomendacje dalszych kroków, istotnie przyczynia
się do tego, by sytuacja osób starszych coraz częściej stawała się przedmiotem debaty publicznej.
Ponadto, oprócz podkreślenia priorytetowych kierunków, takich jak opieka zdrowotna czy społeczna, zwró-
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cono uwagę na potrzebę aktywizacji seniorów, która dziś
nie zawsze jest zaspakajana. Ważne są przy tym starania
organizacji pozarządowych wspieranych m.in. przez
rządowy program ASOS, ale również Uniwersytety Trzeciego Wieku, których liczba stale rośnie, jednak obecnie
aktywizują one jedynie ok. 1% tej grupy społecznej. Nie
bez znaczenia jest też rozwój gminnych i miejskich Rad
Seniorów.
Na uwagę zasługuje również fakt podjęcia podczas dyskusji kwestii ustawowego wieku granicznego seniorów.
Wielu uczestników zaznaczyło potrzebę aktualizacji zawartej w ustawie definicji „osoby starszej”, która powinna uwzględniać coraz dłuższe, aktywne życie Polaków
w zdrowiu.
Moim zdaniem, Informacja o sytuacji osób starszych
w Polsce za 2015 rok, dzięki swojej kompleksowej zawartości, będzie stanowić istotny element przyszłych
dyskusji o polityce senioralnej. Z racji prekursorskiego
charakteru, osobiście zapewne nie raz będę sięgać do
jej treści. Tymczasem mam nadzieję, że debata nad tym
dokumentem, która odbędzie się na sali plenarnej Sejmu będzie miała równie merytoryczny charakter jak ta
w Komisjach Sejmowych, przeprowadzona na posiedzeniu połączonych Komisji.

Informacja o sytuacji osób starszych
w Polsce za rok 2015 została przyjęta
przez Radę Ministrów i w dniu 10 listopada 2016 r. przekazana przez P. Premier Beatę Szydło do Sejmu RP, w wykonaniu Ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705).
Rada Ministrów upoważniła Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do
prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych.
Pełny tekst Informacji o sytuacji osób
starszych w Polsce za rok 2015 dostępny jest na stronie Sejmu RP:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.
nsf/0/E05B7B2CF60D006DC125807D0
037D118/%24File/1102.pdf

Stowarzyszenie Gnieźnieński UTW w gronie członków
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w dniu 23 marca br. na swoim
posiedzeniu w Krakowie podjął uchwalę
o przyjęciu Stowarzyszenia Gnieźnieński UTW w poczet członków zwyczajnych, na wniosek UTW.
Przedstawicielem UTW w Federacji
UTW jest Danuta Wiśniewska, Prezes
Zarządu, która pełni tę funkcję od początku istnienia stowarzyszenia. Siedziba Biura Gnieźnieńskiego UTW znajduje się
w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5-7, w Budynku
Kolegium Europejskiego.
W ubiegłym roku UTW obchodził 10-lecie swojej działalności. Prezes Danuta Wiśniewska podczas jubileuszowej uroczystości mówiła m.in.: „…Podsumowując
ten okres muszę powiedzieć, że jest to ciężka praca.
Tym bardziej, że wszystko w zasadzie robimy sami, jako
wolontariusze. Chcąc zdobyć pieniądze musimy pisać
projekty i gdyby nie kontakt z czterema gnieźnieńskimi

uczelniami wyższymi, to byłoby nam jeszcze
trudniej, od nich mamy największe wsparcie.” „…Plany na najbliższą przyszłość
wiążą się w tej chwili z działalnością
Uniwersytetu na rzecz wszystkich osób
starszych. Wypływamy na zupełnie inne
tory, nasza świadomość jest teraz inna,
nie myślimy już tylko o sobie i zaspokojeniu własnych potrzeb, realizowania
swoich pasji. Chcemy zająć się sytuacją
materialną, zdrowotną i kulturalną seniorów
w Gnieźnie. Po to właśnie byliśmy orędownikami powołania Miejskiej Rady Seniorów i znaleźliśmy
ogromne zrozumienie u pana Prezydenta Miasta”. „…
Każdy senior może zostać członkiem naszego stowarzyszenia, tylko musi zapłacić składkę członkowską w wysokości 60 złotych na rok i jednorazowe wpisowe w wysokości 40 złotych. Nasz najstarszy członek ma 87 lat”.
Zapraszamy na stronę internetową Gnieźnieńskiego
UTW: gutw.edupage.org
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Aktywność fizyczna seniorów
Podsumowanie IV Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu, Rabka-Zdrój, 27-28 lutego 2017 r.
IV Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu przeszła
do historii. Dodaliśmy kolejny kolor do naszych olimpijskich kół. Pozostał do wypełnienia tylko czerwony.
Impreza tradycyjnie rozpoczęła się defiladą reprezentacji 29 Uniwersytetów III Wieku, w tym czterech spoza
Polski (jeden z Wiednia i trzy z Ukrainy).
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością patroni honorowi: Ewa Przbyło – Burmistrz Rabki-Zdroju, Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego, Wiesława
Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Burmistrz Rabki-Zdroju i Starosta Nowotarski byli także głównymi sponsorami naszej imprezy.
Patronat medialny objęły redakcje TVP3 Kraków, TV
Podhale, Tygodnika Podhalańskiego, Wieści Rabczańskich, Wiadomości Rabczańskich, Głosu Seniora, Gorce24pl, Podhale 24pl, Podhale Region, Goral info, Cafe
Senior, Małopolska Online.
Wszystkich obecnych powitali Beata Śliwińska – Vice
Prezes Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i Marek Szarawarski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Senioriady, pomysłodawca imprezy.
„Święty ogień” Senioriady przyniosła sztafeta w której
skład wchodzili wybitni rabczańscy maratończycy oraz
biegacze: Anna Kordeczka, Maria Zachara i Stanisław
Szarawara. Po zapaleniu znicza nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy, po czym rozprowadzono zawodników
na miejsca sportowych rywalizacji.

REPREZENTACJE UCZESTNIKÓW
Uniwersytety Trzeciego Wieku i organizacje zrzeszające seniorów wystawiły następujące liczby zawodników:
Gliwice – 28, Rzeszów – 22, Józefów – 24, Zawiercie –
19, Rabka-Zdrój – 18, Oświęcim – 15, Nowy Targ – 19,
Lublin – 11, Chrzanów – 15, Łazy – 14, Nowy Sącz – 19,
Pszczyna – 15, Dąbrowa Górnicza – 10, Myszków – 12,
Andrychów – 14, Kęty – 12, Myślenice – 17, Wołyń Niespokojne serce (Ukraina) – 8, Wołyń UTW (Ukraina) –
13, Wołyń Instytut Ekonomii i Zarządzania (Ukraina)
– 14, Zakopane – 14, Kraków UR – 12, Wojkowice – 13,
Kielce – 13, Wiedeń (Austria) – 8, Wadowice – 8, Przemyśl – 4, Limanowa – 4, Cieszyn – 14.
W zawodach, w ośmiu konkurencjach, wystartowało
409 kobiet i mężczyzn. Zawodników dopingowało przeszło 400 kibiców.

ZESTAWIENIE KONKURENCJI,
LICZBY UCZESTNIKÓW i MIEJSC ZAWODÓW
Konkurencja

Liczba
uczestników

Slalom gigant

94

Nordic walking

72

Biegi

53

Kręgle
curlingowe

Miejsce
zawodów

Stok „U Żura”

Ważne obiekty
Rabki-Zdroju
Park Zdrojowy

50

Lodowisko

47

Amfiteatr

Zjazd na dętkach

46

Stok „U Żura”

Brydż

30

Szachy

17

Rzut śnieżkami
do celu

Kawiarnia
Zdrojowa

Rabczańska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

W slalomie gigancie i biegach obowiązywał podział na
grupy wiekowe od 50+ … do 80+.

Nordic Walking wyłączony z klasyfikacji ogólnej, połączono ze zwiedzaniem obiektów o znaczeniu kulturalnym i historycznym oraz testem wiedzy na temat uzdrowiska Rabka-Zdrój. Nordic Walking Gorczański polegał
na dotarciu do Schroniska PTTK (852 m n.p.m.), uzyskaniu pamiątkowego stempla „Zdobywca Maciejowej”.
WYNIKI KONKURENCJI INDYWIDUALNYCH

Dostępne są na stronie: http://www.u3w.rabka-net.
pl/senioriada2017.html
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KOŃCOWA KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA

Miejsce

Nazwa
miejscowości UTW/
Organizacji

Liczba
punktów

1

Gliwice

525

3

Rabka-Zdrój

406

5

Nowy Targ

310

7

Myślenice

2
4
6

Józefów

Rzeszów

Zawiercie

8

Nowy Sącz

10

Łazy

9

11

Pszczyna

Andrychów

442

311
297
293
256
234
231

229

12

Wołyń - Instytut Ekonomii
i Zarządzania (Ukraina)

228

14

Zakopane

219

13

Chrzanów

220

15

Wołyń UTW (Ukraina)

206

17

Oświęcim

185

19

Wojkowice

16

18

Cieszyn
Kęty

187
170

170

20

Kraków UTW
Uniwersytet Rolniczy

168

22

Kielce

149

21

23

24

25

Dabrowa Górnicza

162

Lublin

127

Wiedeń (Austria)

112

Myszków

116

26

Wołyń Niespokojne serce
(Ukraina)

104

28

Limanowa

81

27

29

Wadowice
Przemyśl

96

57

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
W pierwszym, integracyjnym dniu IV Senioriady zawodnicy, kibice oraz organizatorzy spotkali się w kinie „Śnieżka”, gdzie wystąpił dziecięcy Zespół Regionalny „Majeranki” oraz miała miejsce projekcja multimedialna pt.
„Ciekawostki z Rabki-Zdroju”. Wieczorem, w uroczystej
kolacji w restauracji „Victoria” uczestniczyło 387 osób.
AKCJE CHARYTATYWNE
Podczas Senioriady przeprowadzona była akcja „Mała
Orkiestra Codziennej Pomocy”. Zbierano pieniądze na
remont, modernizację i wyposażenie budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Koło w Rabce-Zdroju. Wolontariusze Małej Orkiestry – uczniowie I LO Romera w Rabce-Zdroju
– zebrali 953,08 zł, a ze sprzedaży prac artystycznych,
wykonanych przez dzieci uzyskano 189,24 zł – razem
1 142,32 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
W ramach akcji „Ratujmy Sanatoria dla Dzieci” promowano też leczenie dzieci w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju.

Zakończeniu Senioriady towarzyszyły melodie „Bo jak
nie my to kto”, „Mój jest ten kawałek podłogi” oraz „We
are the champions”. Medaliści oraz przedstawiciele
wszystkich drużyn, odbierali statuetki za uczestnictwo,
medale pamiątkowe, a także pakiety promocyjne przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Miasta i Gminy Rabka-Zdrój oraz Uzdrowisko
Rabka Zdrój S.A.
Sprawna organizacja Senioriady była możliwa dzięki
działaniom Komitetu Organizacyjnego, a także blisko
100 studentów Rabczańskiego UTW-u, pełniących funkcje opiekunów, przewodników, prowadzących konkurencje sportowe i wręczających medale.

ZAPRASZAMY do RABKI-ZDROJU na V SENIORIADĘ
w dniach 26-27 lutego 2018 !
Opracował Marek Szarawarski,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Senioriady
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Aktywność fizyczna
w UTW w Gliwicach
O Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach mówi Krystyna Jurczewska-Płońska,
Prezes i Założycielka UTW
W 2003 roku założyłam nasz UTW z ekipą 20 zaprzyjaźnionych osób. Dziś mamy już 15 lat. Jest obecnie ponad
500 studentów, w tym 91 mężczyzn.
Od początku „ruszyliśmy z kopyta” i zaczęliśmy dbać
o zdrowie fizyczne i psychiczne, organizując różnego rodzaju zajęcia, jak wykłady i ćwiczenia w formie pływania, aerobiku wodnego, jogi, tai chi, aerobiku tanecznego,
gimnastyki rehabilitacyjnej i relaksacyjnej, tańców: liniowych (country), w kręgu, klasycznych i innych, ćwiczeń
intelektualnych w postaci brydża, szachów i innych gier
umysłowych.
To zaowocowało i od siedmiu lat UTW Gliwice w letnich
ogólnopolskich olimpiadach UTW i w zimowych Senioriadach zawsze jest na podium. Na ostatniej letniej
w 2016 r. Olimpiadzie w Łazach zajęliśmy I miejsce, zdobywając 239 punktów, 11 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych medali.
W ostatniej, tegorocznej IV Zimowej Senioriadzie
w Rabce-Zdroju po raz trzeci zdobyliśmy Złoty Puchar, 13 medali – 6 złotych, 4 srebrne i 3 brązowe
i z 525 punktami zdeklasowaliśmy konkurencję.
Ekipa gliwickich olimpijczyków podczas letniej olimpiady
w Łazach 2016 r.

Również w lutym tego roku w II edycji sztafety pływackiej „Seniorzy i młodzież – 10 km w wodzie” nasi
studenci zajęli I miejsce.
Mamy stałą ekipę 54 olimpijczyków, w tym 30 seniorek
i 24 seniorów w wieku 50-86 lat (wszyscy 80-latkowie
wrócili z medalami).
Sukcesy naszych studentów olimpijczyków zawdzięczamy całorocznej, systematycznej pracy i bardzo intensywnym treningom na siłowni, na boisku, jak również
innego rodzaju ćwiczeniom fizycznym.
Ważnym elementem naszych sukcesów są też wyjazdy
integracyjne w formie zgrupowań olimpijczyków, np.
do Zakopanego, zgrupowań kolarskich do Goczałkowic,
jak również zdrowotnych do Rabki-Zdroju i Polanicy.
Na wyjazdach studenci uczą się szczególnie gry „fair
play” – zdrowej rywalizacji, jak też nawiązują przyjacielskie kontakty. Wykłady prowadzone przez lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów uczą, jak należy ćwiczyć, by uniknąć kontuzji
i przetrenowania, jak również zdrowej i bezstresowej
rywalizacji oraz uświadamiają, jak należy się odżywiać,
Ekipa gliwickich olimpijczyków podczas Zimowej Senioriady
w Rabce-Zdroju 2017 r.
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Ekipa gliwickich olimpijczyków podczas Zimowej Senioriady w Rabce-Zdroju 2017 r.

jak ważną rolę spełnia aktywność fizyczna i psychiczna
w życiu seniorów.
Nasze sukcesy są możliwe dzięki wspaniałemu trenerowi – naszemu studentowi i multimedaliście, Czesławowi Okońskiemu, który bezinteresownie i skutecznie
potrafi mobilizować naszych olimpijczyków do systematycznych ćwiczeń i cały rok trenuje ich na salach, boiskach i w wodzie.
Nie byłoby też takiej mocnej i zgranej ekipy, gdyby nie
nasza kapitan drużyny i „łowca talentów” Krystyna
Deja, która ma swoje sposoby, by pozyskać i skłonić studentów do treningów i uczestnictwa w olimpiadach, jak
też wszystkich innych zawodach sportowych seniorów.
Moja rola jako prezesa UTW nie ogranicza się do przygotowania i zdobycia środków finansowych (z projektów)
na treningi, wyjazdy, zapewnienie olimpijczykom noclegów i cateringów na wyjazdach dla mojej wspaniałej ekipy. Również sprawuję opiekę nad całokształtem przedsięwzięcia i olimpijczykami, ażeby wszystko szło zgodnie
z planem we wspaniałej atmosferze i bezstresowo.
Aktualnie przygotowujemy się do następnej, IX Letniej
Olimpiady UTW w Łazach z nastawieniem, że chętnie
oddamy pałeczkę zwycięzców, jeśli znajdą się lepsi.
Niech zwyciężą najlepsi!

Ekipa gliwickich olimpijczyków podczas Zimowej Senioriady
w Rabce-Zdroju 2017 r.
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Liderzy UTW promotorami
zdrowia dla osób starszych
Warsztaty w ramach Projektu Pro-Health 65+
Kraków, 23 marca 2017 r.
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW, w ramach
paneuropejskiego projektu Pro-Health 65+, zorganizowało dla
44 liderów UTW i organizacji
seniorskich z Małopolski i ze Śląska bezpłatne warsztaty dla promotorów zdrowia osób starszych.
Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do działań
ze słuchaczami UTW i seniorami
w środowiskach lokalnych. Wykłady lekarzy i specjalistów, praktyczne
zajęcia w grupach oraz „dobre praktyki”
krajowe i zagraniczne wzbogaciły w profesjonalną wiedzę i nowe umiejętności uczestników, którzy zdecydowali się zostać społecznymi promotorami zdrowia osób starszych.
Po całodziennych warsztatach uczestnicy otrzymali dyplom ukończenia szkolenia oraz podręcznik dla promotora zdrowia osób starszych pt. „Promocja zdrowia dla
osób starszych”, pod naukową redakcją prof. Stanisławy Golinowskiej.
We Wprowadzeniu do podręcznika „Promocja zdrowia
dla osób starszych” czytamy m.in.
„…Promocja zdrowia, dopiero od 30 lat, od ogłoszenia
Karty Ottawskiej w 1986 r., jest obecna w poważnych dokumentach i raportach Światowej Organizacji Zdrowia
(World Health Organization, WHO), które stały się przewodnikiem dla rozwijania międzynarodowych i krajowych działań chroniących zdrowie, zanim jeszcze ujawni
się choroba i zacznie zmagać się z nią medycyna ze swoją
wiedzą, technologiami i profesjonalną kadrą.
„…Nieunikniony wzrost korzystania z usług zdrowotnych
i opiekuńczych w starzejącym się społeczeństwie może
być łagodzony przez publicznie zorganizowaną, skuteczną, efektywną kosztowo oraz profesjonalnie prowadzona
promocje zdrowia, adresowana do starszej populacji”.

„Promocja zdrowia w praktyce krajów europejskich (a także w innych regionach
świata) nie należy wyłącznie do
sektora zdrowotnego, zwykle wyraźnie oznaczonego granicami
prawa i działaniami instytucji.
Prowadzona jest w innych sektorach i przez różne instytucje
oraz w ramach pracy profesjonalistów o różnych zawodach”.
„...Promotor zdrowia, to profesjonalista, który „przekona ludzi
do zmiany zachowania, wpłynie na trwałą modyfikację stylu
życia, stanie się partnerem władzy
w trosce o zdrowie i zmieni świat mediów w kierunku informacyjnej rzetelności
w sprawach zdrowia”.

Od lewej: dr Wiesława Walkowska, prof. Stanisława Golinowska,
mec. Wiesława Borczyk
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Rozmawiamy z Jerzym Nazarukiem,

Prezesem Stowarzyszenia Ściana Wschodnia oraz głównym twórcą
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach
Skąd pomysł na utworzenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku?
Jerzy Nazaruk: Wszystko rozpoczęło się
6 lat temu od projektu: „Kształcenie dla
zrównoważonego rozwoju”, który w prostych słowach mówił o tym, że w wyniku
dynamicznych zmian społeczno-politycznych
(m.in. masowa emigracja młodych, aktywnych,
wykształconych osób) brakuje nam animatorów
życia lokalnego. Stwierdziliśmy, że wśród nas jest duża
grupa ludzi starszych, którzy są aktywni i warto aktualizować oraz poszerzać ich wiedzę, aby mogli doświadczyć
tego, że dzisiejszy świat, to jest również ich świat.
Ilu studentów liczy uniwersytet? Jaki jest wiek studentów?
JN: W Sejnach mamy 103 osoby, a w filii w Puńsku jest
30 osób. Ta liczba jest dynamiczna. Aktywny udział studentów w zajęciach zależy od wielu różnych okoliczności jak np. stanu zdrowia, obowiązków babć i dziadziów
w opiece nad wnukami, a także od prac w ogrodach,
w sezonie wiosennym.
Czy są jakieś trudności we współpracy ze studentami UTW?
JN: Nasi studenci mają różne wykształcenie, a my musimy dotrzeć do wszystkich. Chyba nawet nie można
nazwać tego trudnością. Ważny jest warsztat i jego podstawy, umiejętność doboru form, metod i treści przekazywanych na zajęciach. Mamy na względzie przede
wszystkim rozwijanie w osobach starszych poczucia ich
godności, szacunku i dumy z przeżytych lat i osiągnięć
życiowych oraz budowanie poczucia świadomości. Musimy żyć w zgodzie ze sobą i pamiętać, że czas szybko
mija. Albo skorzystamy z tej okazji albą ją zmarnujemy,
pozostając z poczuciem niewykorzystanych szans, niezaspokojonych frustracji skrzywdzonych ludzi, zlekceważonej miłości, niezaspokojonych marzeń…
Jaka jest tematyka wykładów?
JN: Nasz UTW stara się być swoistą „AGORĄ”, miejscem,
do którego studenci mogą przyjść i realizować się w tym,
czego nie mogli osiągnąć za młodu. W pierwszych latach
działania UTW tak układaliśmy program, aby każdy
mógł i potrafił mówić o swoich pasjach, oczekiwaniach
i umiał funkcjonować w grupie. Od utworzenia UTW,
ze względu na projekt, o którym wspomniałem wcześniej, mieliśmy zajęcia z psychologii społecznej, animacji

społecznej, kulturoznawstwa, religioznawstwa,
ekonomii i wiele innych. To bardzo szeroki zakres, w którym każdy znalazł coś dla
siebie i tak już pozostało. Chcieliśmy, aby
ludzie mogli otworzyć się na świat, aby
poczuli się Europejczykami. Stworzyliśmy
taki program, że dziś każdy z naszych studentów potrafi korzystać z komputera czy
facebook’a. Nasz uniwersytet został uznany za
jedną z najlepszych inicjatyw obywatelskich Pro
Publico Bono XX-lecia naszej Niepodległej Ojczyzny.
Kto prowadzi wykłady?
JN: Jeden z naszych wykładowców kiedyś zażartował,
że „na tym uniwersytecie wykładało więcej profesorów
niż na niejednym prawdziwym Uniwersytecie”. Wykładowcy chcą do nas przyjeżdżać, bo my bardzo mocno
podkreślamy naszą tożsamość, którą budujemy poprzez
podkreślanie naszych specyficznych, najlepszych cech
jakie posiadamy. Jest to m.in. wielokulturowość, wielonarodowość (w naszym UTW funkcjonują 2 języki – polski i litewski – na równych prawach) wielowyznaniowość, ale też ogromna spuścizna kulturowa.
W miarę możliwości organizujecie wyjazdy zagraniczne dla studentów. Jaki mają cel?
JN: Podróże poznawcze są nieodłącznym elementem
naszego programu, uzupełnieniem treści przekazywanych podczas wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, itd. Po pierwszym roku pojechaliśmy do
Hiszpanii zobaczyć efekty rozwoju lokalnego, w oparciu
o aktywność obywateli oraz rozwój turystyki, w oparciu
o lokalne zasoby. Naszych studentów zainteresował rozwój agroturystyki wykorzystujący ruch pielgrzymkowy
do Monserat. Po drugim roku zobaczyliśmy zniszczony
przez wojnę Mostar, zamalowane tablice przy drogach
Bośni. Zadziałało to bardzo na naszych studentów ponieważ i u nas, na Sejneńszczyźnie, takie zamalowane
tablice też można zobaczyć. To efekty konfliktów narodowościowych w wielonarodowych środowiskach.
W kolejnych latach odwiedziliśmy Italię, ostoję kultury,
miejsca naszego kultu, źródła naszej duchowości. Później była Grecja, do której pojechało 76 osób. Zwiedziliśmy m.in. Ateny, Meteory oraz Saloniki. Takie wyjazdy
służą poznawaniu innych kultur oraz problemów jakie
występują w tych krajach. Sprzyjają także większej integracji naszych studentów.
Dziękujemy w imieniu Redakcji za rozmowę.

14
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

I Międzynarodowy Triatlon
Turystyczno-Intelektualno
-Sprawnościowy Nestorów
Kukle – Sejny, 11-14 czerwca 2017 r.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia” w Sejnach zaprasza na
I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno-IntelektualnoSprawnościowy Nestorów. Triatlon odbędzie się od 11
do 14 czerwca br. O imprezie opowiada Jerzy Andrzej
NAZARUK, Prezes Stowarzyszenia „Ściana Wschodnia” oraz główny twórca Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku.
W programie Triatlonu przewidziano 3 konkurencje:
1. „Marszobieg po ostępach leśnych” – konkurencja
indywidualna lecz wymagane jest aby w konkurencji
wzięło udział min. 3 osób z danej reprezentacji. Polega
na przemierzeniu wytyczonej i oznaczonej trasy max.
6 km przez ostępy leśne Puszczy Augustowskiej. Dopuszcza się możliwość skorzystania z kijków do marszu.
Na trasie będzie 6 punktów kontroli czasu, na których
trzeba zameldować swoją obecność i uzyskać pieczątkę w karcie startowej. Niedopuszczalne jest stosowanie
żadnych urządzeń typu GPS. Istnieje obowiązek poruszania się dokładnie po wyznaczonej trasie. Suma wyników 3 uczestników (drużyny) będzie wynikiem całej
drużyny.
2. I Międzynarodowe Regaty Żeglarskie Nestorów
na Żaglowych Łodziach Okrągłych na Jeziorze Pomorze – Żaglowe łodzie okrągłe to jedyny na całym
świecie tego typu sprzęt pływający. Został zbudowany
wg oryginalnego projektu, jako alternatywny sprzęt
pływający po niewielkich, mało wietrznych, otoczonych
lasami, jeziorach pogranicza Polsko-Litewsko-Białoruskiego. Jest to bardzo bezpieczny i niezawodny sprzęt
pływający, który doskonale nadaje się do uprawiania
żeglarstwa przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz
osoby rozpoczynające swoją przygodę z żeglowaniem,
również przez dorosłych z małymi dziećmi. Właścicielami łodzi jest stowarzyszenie „Alternative Sailing”,
które w „Glinianej Wiosce” w Kuklach, w ramach programu „Żagle na Pograniczu” prowadzi swoje Żeglarskie
Centrum Kształcenia. Załoga biorąca udział w regatach
może liczyć 3-5 osób. Może składać się również z osób,

które nawet zupełnie nie znają się na żeglarstwie, gdyż
„w wyposażeniu” łodzi, jest sternik, który prowadzi łódź
i przydziela zadania członkom załogi podczas regat. Do
obowiązku Uczestników należy „ciąganie za sznurki”,
słuchanie sternika, zaangażowanie w drużynowy sukces
i przeżywanie „morskich opowieści”.
UWAGA – WAŻNE: Załogi posiadające swojego sternika, który potrafi pokierować łodzią i dowodzić
załogą otrzymują punkty dodatkowe w punktacji
końcowej.
Regaty przeprowadzone są na podstawie „Instrukcji żeglugi” przedstawionej przez Komandora Regat, którym
będzie kapitan Żeglugi Wielkiej, mający wieloletnie doświadczenia w dowodzeniu regatami Polsce i za granicą.
Stowarzyszenie „Alternative Sailing” posiada długoletnie doświadczenie w organizacji ogólnoświatowych regat Żaglowych Łodzi Okrągłych i wykorzysta je podczas
naszych zawodów.
3. „Sprawnościowo-Intelektualny Marszobieg Nestorów” to koronna dyscyplina trójboju. To konkurencja
drużynowa – 3 do 5 osób. Nasza propozycja wzorowana
jest na tradycyjnych znanych szczególnie w „naszym”
harcerstwie marszobiegach, tzw. „strzałkach” – popularnej zabawy terenowej, polegającej na jak najszybszym
pokonaniu odległości pomiędzy startem a metą. Nie
ważne, czy biegnąc czy maszerując, itd. Ważne, że piechotą, w najkrótszym czasie i koniecznie odwiedzając
wszystkie punkty kontrolne na trasie. Na każdym punkcie kontrolnym drużyna musi wykonać (1 z 5) wylosowane zadanie sprawnościowe np. sportowe, techniczne,
popularne prace fizyczne, rzemiosło, itd. I tu kończy się
podobieństwo naszego marszobiegu z pierwowzorem.
Nasz marszobieg jest praktycznym przykładem zastosowanie programu szkolenia w naszym UTW pt. „KALOKAGATIA – PIĘKNY I MĄDRY” i daje możliwość praktycznego wykorzystania naszego (nas – seniorów/nestorów)
największego waloru, jakim jest wiedza, doświadczenie,
tradycja, dobroć i mądrość.
U nas każde zadanie fizyczne można zastąpić zadaniem
intelektualnym – odpowiedzią na wylosowane pytania,
wygłosić krótką wypowiedź na zadany temat, rozwiązać
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zadanie w zakresie historii, matematyki, geografii, podstaw psychologii, religioznawstwa itd. a przede wszystkim historii, kultury, turystyki, zasobów turystycznych
pogranicza Polsko-Litewsko-Białoruskiego. Wykonanie
zadania praktycznego lub zadania intelektualnego jest
warunkiem możliwości kontynuowania marszobiegu.
Nie wykonanie zadania (jakiegokolwiek) cofa drużynę
o 1 etap, przy czym powrót do poprzedniego etapu, jego
przejście z ominięciem tego na którym nie wykonaliśmy
zadania, wlicza się w czas załogi. Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie przebyła wszystkie etapy.
UWAGA: WSZYSTKIE DRUŻYNY POWINNY BRAĆ
UDZIAŁ WE WSZYSTKICH KONKURENCJACH. To jest
triatlon! Punktację końcową stanowi suma zdobytych punktów we wszystkich konkurencjach. Brak
punktów z jakiejkolwiek z tych dyscyplin dyskwalifikuje drużynę.
W programie imprezy ponadto przewidziano:
−− wielką debatę: CZY OBECNE UTW TO JEST TO O CO
CHODZIŁO NA ETAPIE RODZENIA SIĘ IDEI. Czekamy na pozytywne i negatywne przykłady, prezentacje, propozycje programów kształcenia, imprez,
„eventów” itd.,
−− możliwość przemarszu po wybranej funkcjonującej
(1 z 7) „Ścieżce Człapaczy”,
−− spotkanie integracyjno-taneczne przy „żywej” muzyce,
−− …i przy muzyce „mechanicznej”, co wieczór.

Koszty uczestników obejmują: koszty dojazdu oraz dopłatę do kosztów pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie)
50 zł za dobę/osoba, czyli 150 zł za cały pobyt od osoby.

Zapewniamy:
−− program sportowy, turystyczny, artystyczny, rozrywkowy,
−− wysoką dopłatę do kosztów zakwaterowania – „Gliniana Wioska” Kukle – najlepszy produkt turystyczny
Podlasia 2014 r., wyżywienie (śniadanie, obiadokolację), w terminie: 11. czerwca 2017 r. (od obiadokolacji) do 14. czerwca 2017 r. (śniadanie). Koszty zakwaterowania i wyżywienia poza ww. terminem można
negocjować z kierownictwem Ośrodka,
−− inne koszty organizacyjne, w tym koszt ubezpieczenia uczestników.
Więcej informacji na:
www.facebook.com/scianawschodniasejny/
www.facebook.com/czlapacze/
kukle.pl/polski-gliniana-wioska

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią
w Puńsku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia” w Sejnach
stowutw.sejny@gmail.com

V Marsz „Nordic
„Rola samorządów
w kształtowaniu polityki Walking Studentów
UTW 2017”
senioralnej”
Zapowiedź konferencji

Sekretariat Komisji Polityki Senioralnej Biuro Komisji
Sejmowych Kancelarii Sejmu informuje, że konferencja nt. „Rola samorządów w kształtowaniu polityki
senioralnej” odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) w Sali Kolumnowej Sejmu RP od godz. 10:00.
Konferencja organizowana przez Komisję Polityki Senioralnej, Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przewidziane są wystąpienia ekspertów
oraz debata na temat Dobrych Praktyk, podczas której
swoimi spostrzeżeniami podzielą się samorządowcy
i lokalni działacze.

Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie zaprasza do udziału
w V Marszu „Nordic Walking Studentów UTW 2017”.
Startujemy 6 maja br. o godz. 11:00. Współorganizatorami Marszu są Polska Federacja Nordic Walking i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Zgłoszenia uczestnictwa UTW w Marszu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go na adres utwnordicwalking@tlen.pl. Rejestracja UTW będzie przyjmowana 5 maja 2017 roku
do godziny 20:00. Regulamin imprezy oraz formularz
zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://utww.pl.
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Bezpieczniej w świecie finansów
Opracowanie: Daniel Jachimowicz

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim realizuje w roku 2017 kolejną
edycję projektu edukacyjnego „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora”. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności słuchaczy UTW w zakresie bezpiecznego korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty z uwzględnieniem podnoszenia
kompetencji seniorów w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami osobistymi.
Za nami pierwszy miesiąc realizacji wykładów i zajęć
warsztatowych w ramach projektu – w marcu 2017
r. wykładowcy – eksperci Federacji odwiedzili łącznie 10 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce w większości biorących udział w projekcie po raz
pierwszy (Łapy, Borne Sulinowo, Tychy, Tarnów, Zielona Góra, Rumia, Mszana Dolna, Zbąszyń, Warszawa
– Mokotów oraz Grodzisk Wielkopolski). Uczestnicy
zajęć mieli okazję zapoznać się m.in. z praktycznymi
zasadami bezpiecznego zawierania umów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem umowy kredytu
konsumenckiego, uprawnieniami seniora – konsumenta w tym obszarze jak również regułami bezpiecznego posługiwania się kartami płatniczymi. Słuchacze,
którzy zdecydowali się dodatkowo na udział w warsztatach komputerowych pracowali z kolei na internetowym symulatorze banku ćwicząc m.in. procedurę

nadawania hasła dostępowego do konta bankowego
i logowania się do niego a także korzystania z podstawowych funkcjonalności bankowości internetowej ze
szczególnym uwzględnieniem samodzielnego wykonywania przelewów za pomocą tego narzędzia. Realizowane zajęcia spotykały się z bardzo dobrym odbiorem
ich uczestników, którzy często podkreślali, iż po raz
pierwszy mieli okazję w sposób tak przystępny i praktyczny zapoznać się z niełatwą problematyką bezpiecznego poruszania się po świecie różnorodnych produktów i usług finansowych.
W następnych miesiącach 2017 r. wykłady i warsztaty
będą gościć w kolejnych 30 organizacjach seniorskich
prowadzących działalność na terenie całego kraju –
mamy nadzieję, iż spotkają się one z podobnym wysokim zainteresowaniem i oceną osób, które wezmą
w nich aktywny udział.

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY „BEZPIECZNE FINANSE SENIORA”
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje dla seniorów z zakresu
racjonalnego i bezpiecznego zarządzania sferą finansów osobistych

801 002 170

(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
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OPINIE LIDERÓW UTW, KTÓRE DOTYCHCZAS WZIĘŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE
Myślę, że to najlepsza z możliwych form wsparcia UTW,
jaką można sobie wyobrazić. Wasze wykłady, sposób ich
przeprowadzenia i fachowość wykładowcy był praktycznym warsztatem, jak podobne inicjatywy powinny być
przeprowadzone. Dziękujemy za „już” i z utęsknieniem
czekamy na „jeszcze”.
Jerzy A. Nazaruk
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Cywilizacyjnego, „ŚCIANA WSCHODNIA” w Sejnach,
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach
W dniu 13 marca 2017 r. zostały przeprowadzone warsztaty i wykład przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu dla słuchaczy tyskiego
UTW poświęcone nowoczesnym i bezpiecznym finansom.
Uczestnicy tego projektu bardzo wysoko ocenili przeprowadzone zajęcia. Wykład prowadzony był przez perfekcyjnie przygotowanego wykładowcę mec. Wojciecha Nalepę, w sposób dynamiczny i pełen przykładów. Wysoki
stopień zadowolenia przekazywali również uczestnicy
warsztatów, w czasie których mieli możliwość poznania
wielu praktycznych sposobów wykorzystania komputera
do załatwiania w sposób bezpieczny spraw związanych
z obsługą bankową. Najlepszym potwierdzeniem wysokiego zadowolenia z odbytych zajęć jest prośba pozostałych
słuchaczy o zorganizowanie powtórki tych warsztatów.
Całość organizowanego projektu oceniam bardzo wysoko.
Anna Kolny
Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tychach

Liczba UTW w latach 1975-2017
Liczba UTW w poszczególnych województwach: mazowieckie i miasto
Warszawa – 80, śląskie – 64, wielkopolskie – 44, małopolskie – 59, dolnośląskie – 53, łódzkie – 33, pomorskie
– 31, lubelskie – 24, podkarpackie – 19,
kujawsko-pomorskie – 78, zachodniopomorskie – 27, warmińsko-mazurskie – 28, świętokrzyskie – 13, podlaskie – 18, lubuskie – 25, opolskie – 18.
Baza teleadresowa Uniwersytetów
Trzeciego Wieku według województw
dostępna jest na stronie: www.federacjautw.pl/index.php/baza-utw

W imieniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie serdecznie dziękuję za wykład i zajęcia warsztatowe pt. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” przeprowadzone
14 marca 2017 r. przez prawnika Daniela Jachimowicza.
Na naszym UTW było wiele zajęć związanych z „finansami dla seniora” prowadzonych głównie przez instytucje
finansowe. Nikomu jednak nie udało się wzbudzić takiego
zainteresowania w/w problematyką. Wyjątkowy charakter wykładu polegał m.in. na harmonijnym połączeniu
wiedzy prawniczej z problematyką w obszarze zaciągania kredytów, konstruowania umów i wiedzy w zakresie
„czytania umów bankowych”.
Bardzo dobrym pomysłem było pogłębienie wiedzy z zakresu elementarnych operacji bankowych poprzez praktyczne ćwiczenia warsztatowe. Cykl zajęć pn. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” zaproponowany przez
Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku spotkał się z ogromnym zainteresowaniem seniorów, którzy wyrazili pełną aprobatę dla tej formy edukacji. Bez wątpienia u podstaw naszej oceny znajdują się kompetencję, doświadczenie i zwyczajna ludzka
życzliwość Pana Daniela Jachimowicza.
Będąc wyrazicielem oczekiwań słuchaczy – do słów
uznania i podziękowań łączę nadzieję na dalsze wspólne
przedsięwzięcia edukacyjne.
Maria Kanior
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie
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Ogólnopolskie Centrum Wsparcia
Gminnych Rad Seniorów
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
w porozumieniu z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku uruchomiło Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów.
Przedsięwzięcie to uzyskało wsparcie w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017.
W Centrum realizowane będą zróżnicowane, bezpłatne
działania informacyjne, edukacyjne i doradcze dedykowane osobom 60+, które są członkami działających
gminnych rad seniorów lub też liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich, zainteresowanych utworzeniem rady seniorów w swojej gminie. Oferta Centrum obejmuje:
−− organizację i przeprowadzanie trzech cykli warsztatów pn. „Akademia Obywatela Seniora” – warsztaty te
przeznaczone są dla osób, które zamierzają zainicjować proces powołania gminnej rady seniorów;
−− organizację i przeprowadzenie trzech cykli warsztatów Akademia Radnego Gminnej Rady Seniorów.
Warsztaty te przeznaczone są dla członków działających gminnych rad seniorów;
−− wizyty studyjne wraz z warsztatami dedykowanymi
poszczególnym radom seniorów;
−− organizację i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla działających i tworzących się rad seniorów;

−− opracowanie i dystrybucję cyklu newsletterów pt.
„Niezbędnik gminnej rady seniorów”.

Zasadniczym celem projektu jest upowszechnienie
i podniesienie jakości partycypacji społecznej osób
starszych w sprawach publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem wzrostu współuczestnictwa seniorów w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym, w ramach gminnych rad seniorów.
Warto podkreślić, iż realizacja wyzwań stojących przed
Ogólnopolskim Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów wpisuje się wprost w rekomendacje zawarte w dokumencie rządowym pn. „Informacja o sytuacji osób
starszych w Polsce za rok 2015”, będącym aktualnie
przedmiotem prac sejmowych (druk sejmowy nr 1102
z dnia 10.11.2016 r.). W tym dokumencie wskazuje się
na potrzebę tworzenia rad seniorów (organów opiniodawczo-doradczych) jako ważnego elementu tworzenia
lokalnej polityki społecznej wobec osób starszych oraz
nawiązywania przez podmioty publiczne współpracy
z seniorami i organizacjami senioralnymi.
Szczegółowych informacji w sprawie projektu
udziela mec. Wojciech Nalepa: fundacja@eiro.pl,
696-952-016.

Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów
Chcesz zainicjować powstanie Gminnej Rady Seniorów i potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Jesteś już członkiem Gminnej Rady Seniorów i masz w związku z tym pytania?
Skontaktuj się z ekspertami Ogólnopolskiego Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów.
Oferta Centrum obejmuje wsparcie szkoleniowe i doradcze: np. pomoc w przygotowaniu wniosku o utworzenie
GRS, statutu GRS oraz projektów uchwał i innych pism związanych z merytoryczną działalnością tego ciała.
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443-57-08, 696-952-016
fundacja@eiro.pl, www.eiro.pl
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ABC FINANSÓW SENIORA
– w pytaniach i odpowiedziach
Opracowanie: Wojciech Nalepa
Na czym polega istota tzw. dyspozycji wkładem pieniężnym na wypadek śmierci posiadacza rachunku
bankowego?
Przepis art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe stanowi, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku określonej kwoty
pieniędzy wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym (np. rodzicom), zstępnym (np.
dzieciom) lub rodzeństwu (dyspozycja wkładem na
wypadek śmierci). Takie rozwiązanie pozwala na sprawne uzyskanie środków pieniężnych po zmarłym bez konieczności przechodzenia przez formalnoprawne pro-

cedury spadkowe (zadysponowane w ten sposób środki
nie wchodzą bowiem do masy spadkowej po zmarłym).
Kwota, którą można rozporządzić w sposób opisany
wyżej, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie
może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed
śmiercią posiadacza rachunku. W styczniu 2017 roku
przy wykorzystaniu tego mechanizmu można było
zadysponować kwotą ok. 88 tys. zł. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci dokonuje się na piśmie – zazwyczaj banki posiadają własne wzory w tym zakresie.
Dyspozycja może być w każdym czasie przez posiadacza
rachunku zmieniona lub odwołana.

III Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

fot. Piotr Droździk

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
Wiesława Borczyk wystąpiła 27 marca 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie na III Europejskim
Kongresie Samorządów w panelu dyskusyjnym „Nieodkryty potencjał srebrnej gospodarki”. Panel poprowadziła Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu
Gospodarki Senioralnej.
Relacja z panelu dostępna jest na stronie:
http://www.forum-ekonomiczne.pl/iii-europejski-kongres-samorzadow-2017/dyskusja-nieodkryty-potencjal-srebrnej-gospodarki-relacja/#.WPWOm2ekKHs
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Od 20 lat diagnozuję problemy
ze słuchem i pomagam każdej
osobie z niedosłuchem
odzyskać radość słyszenia

Iwona Jackowska, protetyk słuchu KIND
DLACZEGO WARTO DBAĆ O SŁUCH?
Słuch jest niezbędny w procesach porozumiewania
się. Od samego początku życia daje poczucie związku
z otaczającym światem. Pozbawieni tego zmysłu tracimy kontakt z otaczającym nas światem, a często też ze
swoimi najbliższymi. Wszystkie dźwięki nas otaczające,
rozmowy z przyjaciółmi, śmiejące się dzieci, brzmienie
ulubionych melodii, czułe słowa wypowiadane przez kochaną osobę stanowią o harmonii naszego życia. Narząd
słuchu umożliwia równocześnie rozwój intelektualny
człowieka, pozwala poznawać świat, czuć się bezpiecznie w chwilach zagrożenia i niepewności. Odgłos syreny,
klakson nadjeżdżającego samochodu, wołanie o pomoc
pozwalają nam odnaleźć się w każdej sytuacji. By całe
życie słyszeć, powinniśmy go chronić przeprowadzając
regularne (co 6 miesięcy) badania słuchu.

UBYTEK SŁUCHU
Ubytek słuchu jest współcześnie zjawiskiem bardzo poważnym, wynikającym w głównej mierze z hałasu panującego w otaczającym nas środowisku. Aż jedna na
siedem osób ma niedosłuch, co stanowi ponad 5 mln
ludzi w samej Polsce! Ponad połowa osób powyżej 60
lat cierpi na różnego stopnia zaburzenie słuchu, najczęściej związane z procesem starzenia. Taki rodzaj
niedosłuchu przeważnie rozwija się przez wiele lat, co
powoduje, że często pozostaje niezauważony. Uważamy wtedy, że wszyscy dookoła nas mówią niewyraźnie,
„mamroczą” i trudno nam jest zaakceptować, że to nasz
słuch się pogorszył. Finalnie kontakt staje się utrudniony do tego stopnia, że zaczynamy zamykać się na świat
zewnętrzny. Im dłużej czekamy, tym bardziej niedosłuch się pogłębia.
BADANIE SŁUCHU
– CZYLI NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY...
Leczenie rozpoczynamy od gabinetu rehabilitacji słuchu i nie jest potrzebne do tego skierowanie lekarskie.

Badanie jest bezpłatne, zajmuje kilkanaście minut, nie
boli, nie krępuje, wymaga jedynie współpracy z protetykiem słuchu. Już po paru minutach wiadomo czy i z jakim ubytkiem słuchu mamy do czynienia. Biorąc pod
uwagę indywidualne potrzeby osób z niedosłuchem,
protetyk przygotowuje odpowiednio dopasowane dla
nich rozwiązanie, a my możemy przymierzyć i dopasować zalecane aparaty. W KIND oferowane jest dodatkowo wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań (w określonych przypadkach można liczyć na dofinansowanie nie
tylko ze strony NFZ, ale także PCPR oraz MOPS) oraz
możliwość zakupu aparatów na raty. Przed podjęciem
decyzji zalecamy wypożyczenie aparatów i przetestowanie ich w warunkach domowych. To daje pewność
dobrego wyboru.
RODZAJE APARATÓW
Ostatnie lata przyniosły wiele pozytywnych zmian. Imponująco rozwinęła się technologia aparatów słuchowych, która zapewnia teraz o wiele lepszy odbiór naturalnych dźwięków. Małe formy współczesnych aparatów
gwarantują pełną dyskrecję i komfort noszenia. W zależności od stopnia niedosłuchu i indywidualnych potrzeb
można dopasować aparaty zauszne lub wewnątrzuszne.
Te pierwsze znajdują się za uchem, a dźwięk doprowadzany jest dźwiękowodem. Aparaty wewnątrzuszne
mieszczą się w przewodzie słuchowym i są zazwyczaj
mniej widoczne. To ich największa zaleta. Obecnie popularne są małe i bardzo dyskretne aparaty zauszne.
Mimo niewielkich rozmiarów zapewniają wrażenie naturalnego słyszenia. Możliwe jest również dopasowanie
koloru aparatu do odcienia naszych włosów. Przyjaciele
czy sąsiedzi nawet nie zauważą, że je nosimy.

www.kind.com
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Rabka-Zdrój, 27-28 lutego 2017 r.

Jak wybrać bezpieczną placówkę
całodobowej opieki?
Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem
bliskiej osoby w placówce całodobowej
opieki przeczytaj:
Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą,
starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze miejsca, nie postępuj
pochopnie!
W pierwszej kolejności skontaktuj się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam dowiesz się, czy jest wolne miejsce w domu
pomocy społecznej.
Jeśli nie ma miejsca w domu pomocy społecznej,
uzyskasz informację o innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku i dowiesz się wszystkiego na temat legalności
ich działania, ponoszenia odpłatności i procedur
umieszczenia osoby w takiej placówce.
Podobnie postępuj, jeśli szukasz miejsca dla siebie.
Pamiętaj, że rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażenia swojej woli w jakimkolwiek
miejscu bez zgody sądu!
Gdy osoba ze względu na swój stan psychiczny nie
jest zdolna do wyrażenia zgody na zamieszkanie
w domu pomocy społecznej, o skierowaniu do tej
placówki orzeka sąd opiekuńczy.

Jak wybrać bezpieczną placówkę?
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone tylko i wyłącznie, po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Wojewoda
prowadzi rejestr tych placówek. Rejestr jest jawny.
Wybierając placówkę zwróć uwagę, czy oferuje ona
właściwy dostęp do opieki medycznej świadczonej
przez lekarzy ogólnych, lekarzy specjalistów, w tym
geriatrów. Czy zapewnia wsparcie opiekunów, fizjoterapeutów, psychologów i dietetyków.
Zanim umieścisz bliską osobę w takiej placówce,
sprawdź warunki bytowe, zakres oferowanych usług
i możliwość zapewnienia bezpieczeństwa jej mieszkańcom!
ZAWSZE SPRAWDŹ:
• czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest
zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza
że prowadzona jest w sposób legalny;
• warunki życia w placówce i zakres oferowanych
usług.

Uważaj przy podpisywaniu umowy!
Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się
z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązują.
Podpisując umowę o świadczenie usług opieki całodobowej zwróć uwagę, czy nie zawiera ona postanowień niekorzystnych dla Ciebie.
Sprawdź zakres usług oferowanych w umowie i innych usług dodatkowo odpłatnych.

Podczas wizyt obserwuj relacje personelu z mieszkańcami, jakość oferowanych usług i sposób realizacji zawartych w drodze umowy postanowień.
Jeśli masz wątpliwości, czy dana placówka jest dobrym wyborem, powinieneś skorzystać z możliwości
pobytu czasowego. Dzięki temu sprawdzisz czy osoba starsza zaadaptuje się w nowym miejscu pobytu,
czy będzie bezpieczna, czy będzie miała zapewnione
pełne wsparcie i opiekę.

W razie wątpliwości poradź się prawnika!
Od 1 stycznia 2016 r. można uzyskać poradę prawną w każdej gminie. Ponadto gdy zauważysz jakieś
nieprawidłowości w zapisach umowy, możesz przekazać swoje uwagi Rzecznikowi Praw Konsumenta.

PAMIĘTAJ:
każda zmiana
umowy wymaga
zgody osoby,
z którą została
zawarta!
Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zamieszka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym
wieku, odwiedzaj tę osobę jak najczęściej. Nie
uprzedzaj o terminach i godzinach swoich wizyt.

PAMIĘTAJ!
W razie jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi,
chorymi, niepełnosprawnymi KONIECZNIE zgłoś
swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego.
Szybka informacja w takich sprawach, przekazana
do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich
nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw
osób korzystających z takich form pomocy.
Wojewoda ma możliwość kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku,
w zakresie standardów usług socjalno-bytowych
i przestrzegania praw osób w nich przebywających.
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ZAPRASZAMY!

